
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

572.02االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.52705,200,110 االغالق

26المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

6المرتفعة3.50457,210,103-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره432

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB1.9401.750-9.79والدراجات المعدنيةSKTA4.5304.6602.87الكرخ العاب مدينة

BNOR0.1200.110-8.33الشمال مصرفHNTI7.5007.6902.53السياحية االستثمارات

BMFI0.2500.230-8.00الموصل مصرفAISP5.2505.3201.33البذور انتاج

BGUC0.2200.210-4.55الخليج مصرفHPAL10.20010.3000.98فلسطين فندق

BMNS0.8800.850-3.41المنصور مصرفHBAY47.25047.6000.74بابل فندق

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفSBPT16.99017.0000.06الركاب لنقل بغداد

AIPM4.3704.300-1.60اللحوم تسويق

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)

AISP159,506,63234.95.320البذور انتاجBBOB189,047,16026.80.420بغداد مصرف

BBOB79,399,80717.40.420بغداد مصرفBIME162,500,00023.00.180االوسط الشرق مصرف

IMAP67,627,45514.80.700الدوائية المنصورIMAP97,120,13713.80.700الدوائية المنصور

BIME28,650,0006.30.180االوسط الشرق مصرفBGUC64,025,4249.10.210الخليج مصرف

BNOI17,925,0003.90.390االهلي المصرفBNOI46,000,0006.50.390االهلي المصرف

SMRI14,419,9603.21.800العقارية  المعمورةBNOR36,430,0005.20.110الشمال مصرف

BGUC13,445,3392.90.210الخليج مصرفAISP29,837,9964.25.320البذور انتاج

624,960,71788.62380,974,19383.33

457,210,103الكلي مجموع705,200,110الكلي 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

2018/8/7

 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 عدد13,509,544,001

5المتدولة الشركات

1المرتفعة4,341,620,180

1المنخفضة

3المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.50012.6601.28االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4300.420-2.33األئتمان مصرف

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

HASH7.2007.2000.00اشور فندق

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)

MTNN4,311,392,00099.30.320المالي للتحويل النورMTNN13,473,100,00199.70.320المالي للتحويل النور

BROI14,271,7800.30.420األئتمان مصرفBROI33,588,0000.20.420األئتمان مصرف

SMOF9,516,4000.212.660االلعاب لمدن الموصلTZNI2,000,0000.02.860لالتصاالت الخاتم

TZNI5,720,0000.12.860لالتصاالت الخاتمSMOF756,0000.012.660االلعاب لمدن الموصل

HASH720,0000.07.200اشور فندقHASH100,0000.07.200اشور فندق

13,509,544,001100.004,341,620,180100.00

4,341,620,180الكلي مجموع13,509,544,001الكلي 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

2018/8/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


