
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

551.44االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد556.54362,104,287 االغالق

17المتدولة الشركات0.92% التغير نسبه

12المرتفعة5.10546,069,613(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

4المستقره182
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 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر
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(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرفBUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

BMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

BGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

HSAD13.50014.0003.70السدير فندق

BBOB0.4000.4102.50بغداد مصرف

HMAN11.55011.8002.16المنصور فندق

IBSD3.8203.8901.83الغازية  بغداد

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)

IBSD395,050,81672.33.890الغازية  بغدادBBOB106,712,21029.50.410بغداد مصرف

BBOB43,024,8847.90.410بغداد مصرفIBSD101,565,16028.03.890الغازية  بغداد

SMRI29,798,7715.51.850العقارية  المعمورةBCOI63,400,00017.50.430التجاري المصرف

BCOI26,862,0004.90.430التجاري المصرفBGUC32,000,0008.80.200الخليج مصرف

AISP15,651,5002.94.840البذور انتاجSMRI16,200,0004.51.850العقارية  المعمورة

SKTA6,768,0501.24.600الكرخ العاب مدينةBNOI16,000,0004.40.320االهلي المصرف

BGUC6,400,0001.20.200الخليج مصرفIMAP9,000,0002.50.650الدوائية المنصور

344,877,37095.24523,556,02195.88

546,069,613الكلي مجموع362,104,287الكلي 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

2018/8/20

 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 عدد15,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة10,800

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

VBAT10,800100.00.720لالستثمار الباتكVBAT15,000100.00.720لالستثمار الباتك

15,000100.0010,800100.00

10,800الكلي مجموع15,000الكلي 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

2018/8/20

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


