
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

582.44االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد574.681,364,505,691 االغالق

26المتدولة الشركات1.33-% التغير نسبه

3المرتفعة7.761,477,733,093-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

7المستقره416
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMAP0.8100.730-9.88الدوائية المنصورTASC8.4008.4500.60سيل اسيا

BIIB0.4400.410-6.82االسالمي  المصرفHBAG8.3508.4000.60بغداد فندق

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفIMIB1.9801.9900.51والدراجات المعدنية

IMOS5.0004.700-6.00الحديثة الخياطة

BIBI0.3700.350-5.41االستثمار مصرف

AISP5.0004.730-5.40البذور انتاج

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرف

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)

TASC917,754,39062.18.450سيل اسياBBOB503,706,45936.90.420بغداد مصرف

BBOB212,257,14814.40.420بغداد مصرفBIME474,270,00034.80.180االوسط الشرق مصرف

AISP98,095,7756.64.730البذور انتاجTASC108,609,9878.08.450سيل اسيا

BIME86,211,3005.80.180االوسط الشرق مصرفIMAP83,156,3176.10.730الدوائية المنصور

IMAP61,995,6654.20.730الدوائية المنصورBIBI57,000,0004.20.350االستثمار مصرف

BIBI20,320,0001.40.350االستثمار مصرفBGUC32,050,0002.30.230الخليج مصرف

IBSD20,008,7281.43.960الغازية  بغدادBCOI25,512,0281.90.470التجاري المصرف

1,284,304,79194.121,416,643,00595.87

1,477,733,093الكلي مجموع1,364,505,691الكلي 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

2018/8/1

 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 عدد8,644,870

3المتدولة الشركات

0المرتفعة16,072,412

1المنخفضة

2المستقره26
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الشركة
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 السابق
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4400.430-2.27األئتمان مصرف

SMOF12.25012.2500.00االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF7,767,05048.312.250االلعاب لمدن الموصلBROI6,012,47069.50.430األئتمان مصرف

TZNI5,720,00035.62.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,00023.12.860لالتصاالت الخاتم

BROI2,585,36216.10.430األئتمان مصرفSMOF632,4007.312.250االلعاب لمدن الموصل

8,644,870100.0016,072,412100.00

16,072,412الكلي مجموع8,644,870الكلي 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

2018/8/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


