
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

542.66االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد539.11141,755,497 االغالق

23المتدولة الشركات0.65-% التغير نسبه

2المرتفعة3.55131,286,147-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

8المستقره215
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 نسبة

%  التغير

BNOI0.3000.280-6.67االهلي المصرفAIPM5.0505.1401.78اللحوم تسويق

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفSKTA4.7904.8000.21الكرخ العاب مدينة

BMNS0.7300.700-4.11المنصور مصرف

BIBI0.3300.320-3.03االستثمار مصرف

NAME0.3600.350-2.78للتأمين االمين

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقية

IMAP0.6800.670-1.47الدوائية 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)

BMNS46,875,00035.70.700المنصور مصرفBMNS66,250,00046.70.700المنصور مصرف

IBSD34,544,17426.33.600الغازية  بغدادBNOI19,560,00013.80.280االهلي المصرف

AIPM9,546,0317.35.140اللحوم تسويقBMFI19,087,50013.50.180الموصل مصرف

BNOI5,612,4004.30.280االهلي المصرفIBSD9,597,8206.83.600الغازية  بغداد

SMRI4,654,0003.51.790العقارية  المعمورةIMAP6,050,0004.30.670الدوائية المنصور

IMAP4,053,5003.10.670الدوائية المنصورBCOI5,922,5914.20.430التجاري المصرف

SKTA3,582,3142.74.800الكرخ العاب مدينةBIBI5,000,0003.50.320االستثمار مصرف

131,467,91192.74108,867,41982.92

131,286,147الكلي مجموع141,755,497الكلي 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

2018/9/17

 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 عدد100,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة286,000

0المنخفضة

1المستقره1
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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)

TZNI286,000100.02.860لالتصاالت الخاتمTZNI100,000100.02.860لالتصاالت الخاتم

100,000100.00286,000100.00

286,000الكلي مجموع100,000الكلي 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

2018/9/17

ربحية 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


