
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

556.54االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد559.05834,266,045 االغالق

20المتدولة الشركات0.45% التغير نسبه

12المرتفعة2.51675,083,573(نقطه)التغير مقدار
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NAME0.4000.380-5.00للتأمين االمينIIDP1.0501.1004.76للتمور  العراقية

AISP4.8404.820-0.41البذور انتاجHSAD14.00014.5003.57السدير فندق

HNTI7.4007.6002.70السياحية االستثمارات

BIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

BBOB0.4100.4202.44بغداد مصرف

SMRI1.8501.8902.16العقارية  المعمورة

IRMC8.0008.1501.88الجاهزة االلبسة

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)

IBSD395,505,32058.63.910الغازية  بغدادBBOB308,860,00037.00.420بغداد مصرف

BBOB128,841,20019.10.420بغداد مصرفBGUC194,889,00023.40.200الخليج مصرف

BCOI50,587,5007.50.430التجاري المصرفBCOI117,500,00014.10.430التجاري المصرف

BGUC38,081,6005.60.200الخليج مصرفIBSD101,152,00012.13.910الغازية  بغداد

BNOI22,863,0003.40.320االهلي المصرفBNOI71,450,0008.60.320االهلي المصرف

SMRI8,016,0001.21.890العقارية  المعمورةBMFI15,000,0001.80.190الموصل مصرف

IMAP7,767,0001.20.660الدوائية المنصورIMAP11,600,0001.40.660الدوائية المنصور

820,451,00098.34651,661,62096.53

675,083,573الكلي مجموع834,266,045الكلي 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

2018/8/27

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة5,720,000

0المنخفضة

1المستقره8
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TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة
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المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم
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 سعر
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TZNI5,720,000100.02.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,000100.02.860لالتصاالت الخاتم

2,000,000100.005,720,000100.00

5,720,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2018/8/27

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


