
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

558.45االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد556.70327,016,464 االغالق

20المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

3المرتفعة1.75536,016,867-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره234

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفIMOS4.5004.6002.22الحديثة الخياطة

IMAP0.6600.640-3.03الدوائية المنصورSKTA4.6004.6200.43الكرخ العاب مدينة

SMRI1.8501.800-2.70العقارية  المعمورةIBSD3.9103.9200.26الغازية  بغداد

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرف

IITC7.5007.390-1.47للسجاد العراقية

HNTI7.6007.500-1.32السياحية االستثمارات

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)

IBSD406,619,77575.93.920الغازية  بغدادIBSD103,729,45831.73.920الغازية  بغداد

BCOI28,369,8325.30.440التجاري المصرفBCOI64,467,80019.70.440التجاري المصرف

BBOB18,158,2813.40.400بغداد مصرفBBOB44,502,20213.60.400بغداد مصرف

AISP17,939,1003.34.800البذور انتاجBGUC38,000,00011.60.190الخليج مصرف

IMOS17,505,8003.34.600الحديثة الخياطةBMFI26,575,0008.10.180الموصل مصرف

IMAP8,279,8181.50.640الدوائية المنصورIMAP12,805,9663.90.640الدوائية المنصور

BGUC7,230,0001.30.190الخليج مصرفBNOI11,850,0003.60.340االهلي المصرف

301,930,42692.33504,102,60694.05

536,016,867الكلي مجموع327,016,464الكلي 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

2018/8/15

 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 عدد18,714,400,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,993,688,000

0المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

MTNN5,987,968,00099.90.320المالي للتحويل النورMTNN18,712,400,00099.990.320المالي للتحويل النور

TZNI5,720,0000.12.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,0000.012.860لالتصاالت الخاتم

18,714,400,000100.005,993,688,000100.00

5,993,688,000الكلي مجموع18,714,400,000الكلي 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

2018/8/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


