
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

559.35االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد556.53408,910,432 االغالق

19المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

2المرتفعة2.82205,996,856-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره218
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الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HSAD14.00013.500-3.57السدير فندقAIPM4.2104.3503.33اللحوم تسويق

BNOI0.3100.300-3.23االهلي المصرفIITC7.3507.4000.68للسجاد العراقية

BIBI0.3400.330-2.94االستثمار مصرف

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرف

IMAP0.6600.650-1.52الدوائية المنصور

TASC7.9707.850-1.51سيل اسيا

IBSD3.7703.720-1.33الغازية  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)

BBOB75,305,01436.60.400بغداد مصرفBBOB188,142,53546.00.400بغداد مصرف

IBSD25,185,89112.23.720الغازية  بغدادBGUC111,550,00027.30.200الخليج مصرف

BGUC22,310,00010.80.200الخليج مصرفBNOI27,231,0006.70.300االهلي المصرف

AISP17,235,1638.44.800البذور انتاجBCOI24,628,2506.00.440التجاري المصرف

SMRI12,312,1506.01.810العقارية  المعمورةBIBI20,500,0005.00.330االستثمار مصرف

BCOI10,669,3805.20.440التجاري المصرفBIIB10,350,0002.50.410االسالمي  المصرف

BNOI8,199,3004.00.300االهلي المصرفSMRI6,815,0001.71.810العقارية  المعمورة

389,216,78595.18171,216,89883.12

205,996,856الكلي مجموع408,910,432الكلي 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

2018/9/4

 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 عدد940,520,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة308,595,800

0المنخفضة

3المستقره12
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الشركة
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(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

NDSA0.7900.7900.00للتأمين السالم دار

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

MTNN300,000,00097.20.320المالي للتحويل النورMTNN937,500,00099.70.320المالي للتحويل النور

TZNI8,580,0002.82.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,0000.32.860لالتصاالت الخاتم

NDSA15,8000.010.790للتأمين السالم دارNDSA20,0000.0020.790للتأمين السالم دار

940,520,000100.00308,595,800100.00

308,595,800الكلي مجموع940,520,000الكلي 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

2018/9/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


