
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

560.78االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد553.61830,274,328 االغالق

24المتدولة الشركات1.28-% التغير نسبه

4المرتفعة7.17738,581,882-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

5المستقره378

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.2100.190-9.52الخليج مصرفSMRI1.5801.7208.86العقارية  المعمورة

BIBI0.3300.300-9.09االستثمار مصرفBELF0.2200.2304.55ايالف مصرف

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفSKTA4.8004.8701.46الكرخ العاب مدينة

BIME0.1600.150-6.25االوسط الشرق مصرفIITC7.7907.9001.41للسجاد العراقية

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرف

HMAN11.50011.000-4.35المنصور فندق

HBAG8.4508.100-4.14بغداد فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BKUI258,129,00034.91.290كوردستان مصرفBBOB369,065,00044.50.360بغداد مصرف

IBSD208,222,56628.23.960الغازية  بغدادBKUI200,100,00024.11.290كوردستان مصرف

BBOB134,674,05018.20.360بغداد مصرفBGUC73,500,0008.90.190الخليج مصرف

SMRI47,522,6306.41.720العقارية  المعمورةIBSD53,142,5816.43.960الغازية  بغداد

HSAD15,732,4002.124.000السدير فندقSMRI28,706,7763.51.720العقارية  المعمورة

IKLV15,410,0002.11.700اللقاحات النتاج الكنديBIBI24,000,7512.90.300االستثمار مصرف

BGUC14,215,0001.90.190الخليج مصرفBIME17,140,1462.10.150االوسط الشرق مصرف

765,655,25492.22693,905,64693.95

738,581,882الكلي مجموع830,274,328الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/7/15

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد7,591,991

3المتدولة الشركات

0المرتفعة20,653,436

1المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF13.35013.200-1.12االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4200.4200.00األئتمان مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI20,020,00096.92.860لالتصاالت الخاتمTZNI7,000,00092.22.860لالتصاالت الخاتم

SMOF397,4001.913.200االلعاب لمدن الموصلBROI561,9917.40.420األئتمان مصرف

BROI236,0361.10.420األئتمان مصرفSMOF30,0000.413.200االلعاب لمدن الموصل

7,591,991100.0020,653,436100.00

20,653,436الكلي مجموع7,591,991الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2018/7/15

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


