
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.99االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد562.61620,941,652 االغالق

18المتدولة الشركات0.60-% التغير نسبه

2المرتفعة3.38338,060,742-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

0المستقره269

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

BMFI0.2300.210-8.70الموصل مصرفIITC7.1207.1300.14للسجاد العراقية

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفHMAN11.50011.5100.09المنصور فندق

IMAP0.6900.660-4.35الدوائية المنصور

HSAD14.00013.500-3.57السدير فندق

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرف

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرف

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرف

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)

BBOB106,072,50031.40.400بغداد مصرفBBOB265,150,00042.70.400بغداد مصرف

IMAP98,624,46029.20.660الدوائية المنصورBGUC158,710,00025.60.200الخليج مصرف

AISP36,561,15010.84.940البذور انتاجIMAP149,825,13424.10.660الدوائية المنصور

BGUC31,742,0009.40.200الخليج مصرفBMFI9,800,0001.60.210الموصل مصرف

IITC14,021,9504.17.130للسجاد العراقيةBCOI9,200,0001.50.460التجاري المصرف

SMRI10,780,0003.21.790العقارية  المعمورةAISP7,350,0001.24.940البذور انتاج

IBSD8,269,9502.43.910الغازية  بغدادIIDP6,900,0001.11.040للتمور  العراقية

606,935,13497.74306,072,01090.54

338,060,742الكلي مجموع620,941,652الكلي 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

2018/8/9

 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 عدد8,858,263

4المتدولة الشركات

0المرتفعة9,830,437

2المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.9200.800-13.04للتأمين السالم دار

NAHF0.4000.390-2.50للتأمين االهلية

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

VZAF0.3600.3600.00لالستثمار الزوراء

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)

TZNI5,720,00058.22.860لالتصاالت الخاتمNDSA3,727,91042.10.800للتأمين السالم دار

NDSA2,982,32830.30.800للتأمين السالم دارVZAF3,090,94734.90.360لالستثمار الزوراء

VZAF1,112,74111.30.360لالستثمار الزوراءTZNI2,000,00022.62.860لالتصاالت الخاتم

NAHF15,3680.20.390للتأمين االهليةNAHF39,4060.40.390للتأمين االهلية

8,858,263100.009,830,437100.00

9,830,437الكلي مجموع8,858,263الكلي 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

2018/8/9

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


