
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

555.70االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد558.45431,346,256 االغالق

21المتدولة الشركات0.49% التغير نسبه

10المرتفعة2.75619,178,566(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

8المستقره303

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

TASC8.1008.000-1.23سيل اسياBNOI0.3200.3406.25االهلي المصرف

AISP4.8304.800-0.62البذور انتاجIMOS4.2504.5005.88الحديثة الخياطة

AIRP8.0508.000-0.62الزراعية المنتجاتIITC7.1407.5005.04للسجاد العراقية

BELF0.2100.2204.76ايالف مصرف

SMRI1.7801.8503.93العقارية  المعمورة

HNTI7.4107.6002.56السياحية االستثمارات

BBOB0.4000.4102.50بغداد مصرف

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)

IBSD428,311,96569.23.910الغازية  بغدادIBSD109,631,69325.43.910الغازية  بغداد

BBOB36,884,3786.00.410بغداد مصرفBGUC96,000,00022.30.200الخليج مصرف

AISP23,648,2003.84.800البذور انتاجBBOB89,963,11720.90.410بغداد مصرف

IMAP21,892,9343.50.660الدوائية المنصورBMFI38,713,0429.00.180الموصل مصرف

BGUC19,200,0003.10.200الخليج مصرفIMAP33,125,6587.70.660الدوائية المنصور

SMRI15,279,8572.51.850العقارية  المعمورةBCOI22,334,8755.20.450التجاري المصرف

IMOS14,959,9002.44.500الحديثة الخياطةBIBI13,005,7663.00.340االستثمار مصرف

402,774,15193.38560,177,23490.47

619,178,566الكلي مجموع431,346,256الكلي 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

2018/8/14

 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 عدد2,020,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,736,000

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

NDSA0.8000.8000.00للتأمين السالم دار

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)

TZNI5,720,00099.72.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,00099.02.860لالتصاالت الخاتم

NDSA16,0000.30.800للتأمين السالم دارNDSA20,0001.00.800للتأمين السالم دار

2,020,000100.005,736,000100.00

5,736,000الكلي مجموع2,020,000الكلي 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

2018/8/14

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


