
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

522.05االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد525.96251,391,379 االغالق

19المتدولة الشركات0.75% التغير نسبه

12المرتفعة3.91268,070,297(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

6المستقره232
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 نسبة
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SMRI1.8001.790-0.56العقارية  المعمورةBMNS0.5600.6108.93المنصور مصرف

BNOI0.2500.2708.00االهلي المصرف

BMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BASH0.2500.2604.00اشور مصرف

BIBI0.3000.3103.33االستثمار مصرف

SBPT17.50017.9002.29الركاب لنقل بغداد

IMAP0.6500.6601.54الدوائية المنصور

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)

BMNS70,245,41726.20.610المنصور مصرفBMNS115,156,42145.80.610المنصور مصرف

IBSD65,244,14224.33.500الغازية  بغدادBNOI57,824,04523.00.270االهلي المصرف

SKTA37,434,23814.04.800الكرخ العاب مدينةBIBI19,437,3607.70.310االستثمار مصرف

AISP30,195,75011.34.800البذور انتاجIBSD18,649,5857.43.500الغازية  بغداد

BNOI15,392,4925.70.270االهلي المصرفSKTA7,790,1113.14.800الكرخ العاب مدينة

AIPM15,149,9905.74.750اللحوم تسويقAISP6,300,0002.54.800البذور انتاج

SMRI10,150,0003.81.790العقارية  المعمورةSMRI5,650,0002.21.790العقارية  المعمورة

230,807,52291.81243,812,02990.95

268,070,297الكلي مجموع251,391,379الكلي 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

2018/9/25

 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 عدد1,495,936

1المتدولة الشركات

0المرتفعة20,735,666

0المنخفضة

1المستقره37
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الشركة
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% التغير

SMOF13.91013.9100.00االلعاب لمدن الموصل
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 رمز
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 االغالق
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 سعر
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SMOF20,735,666100.013.910االلعاب لمدن الموصلSMOF1,495,936100.013.910االلعاب لمدن الموصل

1,495,936100.0020,735,666100.00

20,735,666الكلي مجموع1,495,936الكلي 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

2018/9/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


