
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

546.33االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد544.28167,052,132 االغالق

21المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

7المرتفعة2.05151,303,784-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

5المستقره331

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.4100.370-9.76االسالمي  المصرفBUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

BMNS0.8000.760-5.00المنصور مصرفSBPT17.89019.0006.20الركاب لنقل بغداد

IMOS4.4104.300-2.49الحديثة الخياطةBIBI0.3200.3303.13االستثمار مصرف

AIPM5.1005.020-1.57اللحوم تسويقBCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

IMAP0.6800.670-1.47الدوائية المنصورHSAD13.00013.2501.92السدير فندق

IIDP1.0901.080-0.92للتمور  العراقيةIBSD3.6003.6200.56الغازية  بغداد

IITC7.7507.700-0.65للسجاد العراقيةHNTI7.3007.3100.14السياحية االستثمارات

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)

AISP28,903,99019.15.020البذور انتاجBGUC37,100,00022.20.210الخليج مصرف

IBSD16,787,90611.13.620الغازية  بغدادBNOI33,000,00019.80.300االهلي المصرف

HSAD14,401,3759.513.250السدير فندقBIBI25,300,00015.10.330االستثمار مصرف

AIPM11,647,6677.75.020اللحوم تسويقBIIB25,200,00015.10.370االسالمي  المصرف

BNOI9,900,0006.50.300االهلي المصرفBMNS12,000,0007.20.760المنصور مصرف

BIIB9,411,0006.20.370االسالمي  المصرفIMAP7,250,0004.30.670الدوائية المنصور

BMNS9,240,2006.10.760المنصور مصرفAISP5,731,0003.45.020البذور انتاج

145,581,00087.15100,292,13866.29

151,303,784الكلي مجموع167,052,132الكلي 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

2018/9/13

 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 عدد3,025,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة8,599,750

0المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7900.7900.00للتأمين السالم دار

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)

TZNI8,580,00099.82.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00099.22.860لالتصاالت الخاتم

NDSA19,7500.20.790للتأمين السالم دارNDSA25,0000.80.790للتأمين السالم دار

3,025,000100.008,599,750100.00

8,599,750الكلي مجموع3,025,000الكلي 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

2018/9/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


