
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

574.68االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد569.211,312,571,748 االغالق

35المتدولة الشركات0.95-% التغير نسبه

3المرتفعة5.471,478,942,935-(نقطه)التغير مقدار

19المنخفضة

13المستقره421

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

BNOI0.4100.360-12.20االهلي المصرفHKAR0.9501.0005.26كربالء فنادق

HSAD18.00016.000-11.11السدير فندقAISP4.7304.8402.33البذور انتاج

BGUC0.2300.210-8.70الخليج مصرفAIRP8.0108.0600.62الزراعية المنتجات

HPAL10.93010.300-5.76فلسطين فندق

IMAP0.7300.690-5.48الدوائية المنصور

IITC7.5007.250-3.33للسجاد العراقية

IKLV1.6501.600-3.03اللقاحات النتاج الكندي

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)

BCIH675,750,00045.72.650جيهان مصرفBBOB412,850,00031.50.410بغداد مصرف

AISP274,952,00518.64.840البذور انتاجBCIH255,000,00019.42.650جيهان مصرف

BBOB169,268,50011.40.410بغداد مصرفBGUC139,749,10810.60.210الخليج مصرف

IIDP136,358,6579.21.050للتمور  العراقيةBIME134,262,61410.20.180االوسط الشرق مصرف

IBSD47,259,0313.23.940الغازية  بغدادIIDP129,865,3889.91.050للتمور  العراقية

IMAP38,527,3682.60.690الدوائية المنصورAISP57,202,0534.44.840البذور انتاج

BGUC29,447,3132.00.210الخليج مصرفIMAP55,697,1004.20.690الدوائية المنصور

1,184,626,26390.251,371,562,87492.74

1,478,942,935الكلي مجموع1,312,571,748الكلي 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

2018/8/2

 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 عدد1,425,530

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,305,138

0المنخفضة

3المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4300.4300.00األئتمان مصرف

SMOF12.25012.2500.00االلعاب لمدن الموصل

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)

BROI553,63842.40.430األئتمان مصرفBROI1,287,53090.30.430األئتمان مصرف

SMOF465,50035.712.250االلعاب لمدن الموصلTZNI100,0007.02.860لالتصاالت الخاتم

TZNI286,00021.92.860لالتصاالت الخاتمSMOF38,0002.712.250االلعاب لمدن الموصل

1,425,530100.001,305,138100.00

1,305,138الكلي مجموع1,425,530الكلي 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

2018/8/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


