
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.52االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد565.993,767,556,080 االغالق

21المتدولة الشركات0.45-% التغير نسبه

4المرتفعة2.531,637,266,624-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

7المستقره480

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

AAHP1.2501.140-8.80الزراعي لالنتاج االهليةAMEF11.50011.7502.17االوسط الشرق اسماك

BNOI0.3900.360-7.69االهلي المصرفSKTA4.6604.6800.43الكرخ العاب مدينة

AISP5.3204.990-6.20البذور انتاجHNTI7.6907.7000.13السياحية االستثمارات

AIPM4.3004.150-3.49اللحوم تسويقAIRP8.0708.0800.12الزراعية المنتجات

HSAD14.50014.000-3.45السدير فندق

BIBI0.3500.340-2.86االستثمار مصرف

IIDP1.0801.050-2.78للتمور  العراقية

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)

BCIH675,750,00041.32.650جيهان مصرفBGUC3,054,207,38181.10.210الخليج مصرف

BGUC620,794,47637.90.210الخليج مصرفBBOB304,184,6298.10.410بغداد مصرف

BBOB126,169,6467.70.410بغداد مصرفBCIH255,000,0006.82.650جيهان مصرف

AISP69,669,0064.34.990البذور انتاجIMAP57,881,4121.50.690الدوائية المنصور

SKTA41,848,6002.64.680الكرخ العاب مدينةBNOI26,000,0000.70.360االهلي المصرف

IMAP40,018,9742.40.690الدوائية المنصورBIBI25,000,0000.70.340االستثمار مصرف

SMRI12,939,8630.81.800العقارية  المعمورةAISP13,584,3300.44.990البذور انتاج

3,735,857,75299.161,587,190,56596.94

1,637,266,624الكلي مجموع3,767,556,080الكلي 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

2018/8/8

 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 عدد4,020,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة6,538,400

0المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4000.4000.00للتأمين االهلية

NDSA0.9200.9200.00للتأمين السالم دار

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)

TZNI5,720,00087.52.860لالتصاالت الخاتمNAHF2,000,00049.80.400للتأمين االهلية

NAHF800,00012.20.400للتأمين االهليةTZNI2,000,00049.82.860لالتصاالت الخاتم

NDSA18,4000.30.920للتأمين السالم دارNDSA20,0000.50.920للتأمين السالم دار

4,020,000100.006,538,400100.00

6,538,400الكلي مجموع4,020,000الكلي 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

2018/8/8

ربحية 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


