
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

533.55االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد530.60136,289,029 االغالق

22المتدولة الشركات0.55-% التغير نسبه

4المرتفعة2.95100,700,004-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره210

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

BMNS0.6600.620-6.06المنصور مصرفBELF0.2000.22010.00ايالف مصرف

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفHNTI7.1007.2502.11السياحية االستثمارات

NAME0.3400.330-2.94للتأمين االمينAISP4.8504.9001.03البذور انتاج

SBPT18.75018.400-1.87الركاب لنقل بغدادAIRP8.4508.5000.59الزراعية المنتجات

TASC7.8007.750-0.64سيل اسيا

AIPM4.9704.950-0.40اللحوم تسويق

IBSD3.6003.590-0.28الغازية  بغداد

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)

AIPM21,419,45021.34.950اللحوم تسويقBGUC45,326,48233.30.190الخليج مصرف

IBSD18,878,56818.73.590الغازية  بغدادBMFI23,250,00017.10.170الموصل مصرف

AISP13,974,68013.94.900البذور انتاجBNOI12,989,4089.50.260االهلي المصرف

BGUC8,612,5328.60.190الخليج مصرفBMNS12,750,0009.40.620المنصور مصرف

BMNS8,048,5008.00.620المنصور مصرفBCOI10,844,7498.00.430التجاري المصرف

BCOI4,643,2424.60.430التجاري المصرفBUND8,000,0005.90.120المتحد المصرف

BMFI3,957,5003.90.170الموصل مصرفIBSD5,245,7053.83.590الغازية  بغداد

118,406,34486.8879,534,47278.98

100,700,004الكلي مجموع136,289,029الكلي 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

2018/9/19

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد6,484,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة10,709,760

1المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4600.440-4.35العراقي االئتمان مصرف

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)

TZNI8,580,00080.12.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00046.32.860لالتصاالت الخاتم

NDSA1,909,76017.80.640للتأمين السالم دارNDSA2,984,00046.00.640للتأمين السالم دار

BROI220,0002.10.440العراقي االئتمان مصرفBROI500,0007.70.440العراقي االئتمان مصرف

6,484,000100.0010,709,760100.00

10,709,760الكلي مجموع6,484,000الكلي 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

2018/9/19

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


