
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

550.37االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد546.3383,934,841 االغالق

20المتدولة الشركات0.73-% التغير نسبه

12المرتفعة4.04147,394,769-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

5المستقره311

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

IBSD3.7503.600-4.00الغازية  بغدادAIPM4.6505.1009.68اللحوم تسويق

BMNS0.8100.800-1.23المنصور مصرفIRMC8.3509.0007.78الجاهزة االلبسة

SMRI1.8001.790-0.56العقارية  المعمورةSBPT16.64017.8907.51الركاب لنقل بغداد

NAME0.3400.3605.88للتأمين االمين

BGUC0.2000.2105.00الخليج مصرف

IMOS4.2004.4105.00الحديثة الخياطة

IMAP0.6700.6801.49الدوائية المنصور

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)

AISP47,867,56132.55.030البذور انتاجBGUC17,450,00020.80.210الخليج مصرف

IBSD40,094,13927.23.600الغازية  بغدادBNOI12,099,99914.40.300االهلي المصرف

AIPM15,889,24310.85.100اللحوم تسويقIBSD11,136,10813.33.600الغازية  بغداد

IRMC7,727,5005.29.000الجاهزة االلبسةAISP9,538,68711.45.030البذور انتاج

SKTA5,859,0104.04.800الكرخ العاب مدينةBIBI7,900,0009.40.320االستثمار مصرف

BMNS4,576,0003.10.800المنصور مصرفBMNS5,720,0006.80.800المنصور مصرف

BNOI3,643,5002.50.300االهلي المصرفIMAP5,000,0006.00.680الدوائية المنصور

68,844,79482.02125,656,95285.25

147,394,769الكلي مجموع83,934,841الكلي 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

2018/9/12

 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 عدد4,000,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة9,040,000

0المنخفضة

1المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4200.4609.52األئتمان مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI8,580,00094.92.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00075.02.860لالتصاالت الخاتم

BROI460,0005.10.460األئتمان مصرفBROI1,000,00025.00.460األئتمان مصرف

4,000,000100.009,040,000100.00

9,040,000الكلي مجموع4,000,000الكلي 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

2018/9/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


