
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

544.28االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد542.66326,578,485 االغالق

21المتدولة الشركات0.30-% التغير نسبه

5المرتفعة1.62156,379,478-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره251
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الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.7600.730-3.95المنصور مصرفBIIB0.3700.3802.70االسالمي  المصرف

IRMC9.0008.700-3.33الجاهزة االلبسةIIDP1.0801.1001.85للتمور  العراقية

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفIMAP0.6700.6801.49الدوائية المنصور

SBPT19.00018.750-1.32الركاب لنقل بغدادAIPM5.0205.0500.60اللحوم تسويق

AISP5.0204.990-0.60البذور انتاجHNTI7.3107.3500.55السياحية االستثمارات

SKTA4.8004.790-0.21الكرخ العاب مدينة

IITC7.7007.690-0.13للسجاد العراقية

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)

BGUC33,468,27321.40.210الخليج مصرفBGUC159,372,72748.80.210الخليج مصرف

BMNS22,960,00014.70.730المنصور مصرفBNOI32,500,00010.00.300االهلي المصرف

IBSD21,251,19213.63.620الغازية  بغدادBMNS30,700,0009.40.730المنصور مصرف

AISP19,234,96312.34.990البذور انتاجBIBI24,000,0007.30.330االستثمار مصرف

BNOI9,750,0006.20.300االهلي المصرفBMFI22,894,2957.00.190الموصل مصرف

BIBI7,920,0005.10.330االستثمار مصرفBUND14,500,0004.40.130المتحد المصرف

HNTI6,433,4504.17.350السياحية االستثماراتBIIB12,400,0003.80.380االسالمي  المصرف

296,367,02290.75121,017,87977.39

156,379,478الكلي مجموع326,578,485الكلي 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

2018/9/16

 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 عدد2,800,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,008,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VZAF0.3600.3600.00لالستثمار الزوراء

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)

VZAF1,008,000100.00.360لالستثمار الزوراءVZAF2,800,000100.00.360لالستثمار الزوراء

2,800,000100.001,008,000100.00

1,008,000الكلي مجموع2,800,000الكلي 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

2018/9/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


