
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

569.21االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد571.1717,202,802,691 االغالق

25المتدولة الشركات0.34% التغير نسبه

10المرتفعة1.964,328,566,114(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره288

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

BMFI0.2500.240-4.00الموصل مصرفBNOI0.3600.3908.33االهلي المصرف

HSAD16.00015.500-3.12السدير فندقBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

IITC7.2507.200-0.69للسجاد العراقيةAISP4.8405.0905.17البذور انتاج

SKTA4.5304.510-0.44الكرخ العاب مدينةSMRI1.8001.8502.78العقارية  المعمورة

IKLV1.6001.6402.50اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.4100.4202.44بغداد مصرف

HBAY46.00047.1002.39بابل فندق

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)

BMFI4,014,285,40992.70.240الموصل مصرفBMFI16,726,230,11497.20.240الموصل مصرف

BBOB115,514,0002.70.420بغداد مصرفBBOB281,000,0001.60.420بغداد مصرف

AISP115,245,3012.75.090البذور انتاجBGUC80,000,0000.50.210الخليج مصرف

IMAP29,568,2260.70.700الدوائية المنصورIMAP42,814,8200.20.700الدوائية المنصور

BGUC16,800,0000.40.210الخليج مصرفBNOR25,100,0000.10.130الشمال مصرف

SMRI9,190,0000.21.850العقارية  المعمورةAISP23,037,9100.15.090البذور انتاج

SKTA6,903,3900.24.510الكرخ العاب مدينةBIBI5,324,5120.00.350االستثمار مصرف

17,183,507,35699.894,307,506,32699.51

4,328,566,114الكلي مجموع17,202,802,691الكلي 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

2018/8/5

 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 عدد2,027,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة6,066,510

0المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.25012.8304.73االلعاب 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)

TZNI5,720,00094.32.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,00098.72.860لالتصاالت الخاتم

SMOF346,5105.712.830االلعاب لمدن الموصلSMOF27,0001.312.830االلعاب لمدن الموصل

2,027,000100.006,066,510100.00

6,066,510الكلي مجموع2,027,000الكلي 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

2018/8/5

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


