
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

553.22االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد550.37306,512,887 االغالق

18المتدولة الشركات0.52-% التغير نسبه

9المرتفعة2.85184,993,616-(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

7المستقره341

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.8800.810-7.95المنصور مصرفBNOI0.2800.3007.14االهلي المصرف

HNTI7.6007.260-4.47السياحية االستثماراتAIPM4.4004.6505.68اللحوم تسويق

BMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

IMAP0.6500.6703.08الدوائية المنصور

BBOB0.4000.4102.50بغداد مصرف

AISP4.9005.0102.24البذور انتاج

SKTA4.7004.7901.91الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB56,238,61630.40.410بغداد مصرفBBOB136,576,29144.60.410بغداد مصرف

AISP32,322,50017.55.010البذور انتاجBNOI84,377,81827.50.300االهلي المصرف

BNOI24,607,06713.30.300االهلي المصرفBIBI22,050,0007.20.320االستثمار مصرف

IITC12,018,0506.57.700للسجاد العراقيةBGUC14,600,0004.80.200الخليج مصرف

SMRI9,108,0004.91.800العقارية  المعمورةBCOI14,191,9104.60.430التجاري المصرف

BMNS9,000,0004.90.810المنصور مصرفBMNS11,000,0003.60.810المنصور مصرف

IBSD8,951,3344.83.750الغازية  بغدادAISP6,477,0002.15.010البذور انتاج

289,273,01994.38152,245,56782.30

184,993,616الكلي مجموع306,512,887الكلي 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

2018/9/10

 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 عدد748,000,000المتداولة االسهم عدد

3المتدولة الشركات

0المرتفعة248,860,000 التداول حجم

0المنخفضة

3المستقره12العقود عدد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

NDSA0.7800.7900.00للتأمين السالم دار

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)

MTNN237,120,00095.30.320المالي للتحويل النورMTNN741,000,00099.10.320المالي للتحويل النور

TZNI8,580,0003.42.860لالتصاالت الخاتمNDSA4,000,0000.50.790للتأمين السالم دار

NDSA3,160,0001.30.790للتأمين السالم دارTZNI3,000,0000.42.860لالتصاالت الخاتم

748,000,000100.00248,860,000100.00

248,860,000الكلي مجموع748,000,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2018/9/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


