
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

571.17االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد572.02833,127,183 االغالق

29المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

9المرتفعة0.85625,441,411(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره404

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.1300.120-7.69الشمال مصرفBGUC0.2100.2204.76الخليج مصرف

HSAD15.50014.500-6.45السدير فندقBMFI0.2400.2504.17الموصل مصرف

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفAISP5.0905.2503.14البذور انتاج

HISH10.40010.000-3.85عشتار فنادقIIDP1.0501.0802.86للتمور  العراقية

SMRI1.8501.810-2.16العقارية  المعمورةAIPM4.2504.3702.82اللحوم تسويق

IKLV1.6401.610-1.83اللقاحات النتاج الكنديBCOI0.4700.4802.13التجاري المصرف

IITC7.2007.120-1.11للسجاد العراقيةSKTA4.5104.5300.44الكرخ العاب مدينة

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)

AISP237,176,61637.95.250البذور انتاجBBOB385,277,14946.20.420بغداد مصرف

BBOB161,816,40325.90.420بغداد مصرفIMAP137,195,00016.50.700الدوائية المنصور

IMAP96,163,45015.40.700الدوائية المنصورBIME100,500,00012.10.180االوسط الشرق مصرف

HISH22,974,5003.710.000عشتار فنادقBGUC89,025,42410.70.220الخليج مصرف

BGUC19,585,5933.10.220الخليج مصرفAISP45,348,0435.45.250البذور انتاج

BIME18,095,0002.90.180االوسط الشرق مصرفBNOR17,500,0002.10.120الشمال مصرف

IIDP16,854,0002.71.080للتمور  العراقيةIIDP16,050,0001.91.080للتمور  العراقية

790,895,61694.93572,665,56291.56

625,441,411الكلي مجموع833,127,183الكلي 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

2018/8/6

 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 عدد17,750,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة14,187,200

1المنخفضة

3المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.83012.500-2.57االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4300.4300.00األئتمان مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

VBAT0.7200.7200.00لالستثمار الباتك

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)

BROI6,475,00045.60.430األئتمان مصرفBROI15,500,00087.30.430األئتمان مصرف

TZNI6,006,00042.32.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,100,00011.82.860لالتصاالت الخاتم

SMOF1,695,40012.012.500االلعاب لمدن الموصلSMOF135,0000.812.500االلعاب لمدن الموصل

VBAT10,8000.10.720لالستثمار الباتكVBAT15,0000.10.720لالستثمار الباتك

17,750,000100.0014,187,200100.00

14,187,200الكلي مجموع17,750,000الكلي 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

2018/8/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


