
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

555.29االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد566.281,593,312,634 االغالق

27المتدولة الشركات1.98% التغير نسبه

16المرتفعة10.99739,591,366(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

7المستقره534

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

IIDP1.1201.050-6.25للتمور  العراقيةBCOI0.4100.4509.76التجاري المصرف

HPAL10.50010.000-4.76فلسطين فندقBIBI0.3100.3409.68االستثمار مصرف

IKLV1.7301.700-1.73اللقاحات النتاج الكنديBMFI0.2200.2409.09الموصل مصرف

SMRI1.7901.760-1.68العقارية  المعمورةBBOB0.3500.3808.57بغداد مصرف

BUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

BASH0.2500.2708.00اشور مصرف

BIME0.1600.1706.25االوسط الشرق مصرف

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)

BBOB205,141,63027.70.380بغداد مصرفBBOB546,010,86834.30.380بغداد مصرف

BASH128,058,00017.30.270اشور مصرفBASH484,400,00030.40.270اشور مصرف

TASC70,712,0339.68.400سيل اسياBIBI97,091,3206.10.340االستثمار مصرف

IBSD67,323,4849.13.980الغازية  بغدادBMFI89,700,0005.60.240الموصل مصرف

BKUI38,700,0005.21.290كوردستان مصرفBIME83,464,7995.20.170االوسط الشرق مصرف

BIBI32,891,0494.40.340االستثمار مصرفBCOI68,150,9574.30.450التجاري المصرف

BCOI29,952,9314.00.450التجاري المصرفBNOR64,458,3144.00.110الشمال مصرف

1,433,276,25889.96572,779,12777.45

739,591,366الكلي مجموع1,593,312,634الكلي 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

2018/7/23

 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 عدد33,955,654

3المتدولة الشركات

2المرتفعة22,943,155

0المنخفضة

1المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.44010.00األئتمان مصرف

SMOF11.75012.0002.13االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI13,223,15557.60.440األئتمان مصرفBROI30,860,65490.90.440األئتمان مصرف

TZNI8,580,00037.42.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,0008.82.860لالتصاالت الخاتم

SMOF1,140,0005.012.000االلعاب لمدن الموصلSMOF95,0000.312.000االلعاب لمدن الموصل

33,955,654100.0022,943,155100.00

22,943,155الكلي مجموع33,955,654الكلي 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

2018/7/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


