
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

530.60االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد526.33450,762,628 االغالق

22المتدولة الشركات0.80-% التغير نسبه

2المرتفعة4.27839,305,470-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره251
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HSAD13.25012.250-7.55السدير فندقBUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفHKAR1.0001.0202.00كربالء فنادق

BMNS0.6200.590-4.84المنصور مصرف

AIPM4.9504.800-3.03اللحوم تسويق

IIDP1.0501.020-2.86للتمور  العراقية

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرف

AISP4.9004.800-2.04البذور انتاج

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)

BCIH676,280,00080.62.650جيهان مصرفBCIH255,200,00056.62.650جيهان مصرف

BMNS43,463,6005.20.590المنصور مصرفBMNS72,600,00016.10.590المنصور مصرف

IBSD36,237,1464.33.540الغازية  بغدادBMFI47,000,00010.40.160الموصل مصرف

AISP28,301,8003.44.800البذور انتاجBCOI20,583,2174.60.420التجاري المصرف

SMRI8,979,0001.11.800العقارية  المعمورةBNOI18,200,0004.00.260االهلي المصرف

BCOI8,644,9511.00.420التجاري المصرفIBSD10,139,6742.23.540الغازية  بغداد

BMFI7,520,0000.90.160الموصل مصرفBGUC7,050,0001.60.190الخليج مصرف

430,772,89195.57809,426,49796.44

839,305,470الكلي مجموع450,762,628الكلي 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

2018/9/23

 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 عدد3,040,194

2المتدولة الشركات

0المرتفعة8,605,322

1المنخفضة

1المستقره11
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NDSA0.6400.630-1.56للتأمين السالم دار

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم
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 الى النسبة
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI8,580,00099.72.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,00098.72.860لالتصاالت الخاتم

NDSA25,3220.30.630للتأمين السالم دارNDSA40,1941.30.630للتأمين السالم دار

3,040,194100.008,605,322100.00

8,605,322الكلي مجموع3,040,194الكلي 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

2018/9/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


