
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

556.53االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد553.79393,886,872 االغالق

19المتدولة الشركات0.49-% التغير نسبه

0المرتفعة2.74792,995,079-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره219

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOI0.3000.280-6.67االهلي المصرف

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرف

IMOS4.2704.100-3.98الحديثة الخياطة

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرف

IBSD3.7203.670-1.34الغازية  بغداد

AIPM4.3504.300-1.15اللحوم تسويق

SMRI1.8101.800-0.55العقارية  المعمورة

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)

BCIH675,750,00085.22.650جيهان مصرفBCIH255,000,00064.72.650جيهان مصرف

AISP30,306,2023.84.800البذور انتاجBBOB66,500,00016.90.400بغداد مصرف

BBOB26,600,0003.40.400بغداد مصرفBNOI18,000,0004.60.280االهلي المصرف

SKTA19,833,4502.54.680الكرخ العاب مدينةBGUC15,470,0003.90.200الخليج مصرف

IBSD9,725,8551.23.670الغازية  بغدادBMFI10,750,0002.70.180الموصل مصرف

SMRI9,343,0001.21.800العقارية  المعمورةAISP6,306,7571.64.800البذور انتاج

BNOI5,070,0000.60.280االهلي المصرفIMAP5,750,0001.50.650الدوائية المنصور

377,776,75795.91776,628,50797.94

792,995,079الكلي مجموع393,886,872الكلي 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

2018/9/5

 خسارة 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 عدد943,700,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة311,066,000

1المنخفضة

3المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7900.780-1.27للتأمين السالم دار

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

SAEI0.7600.7600.00العقارية  االمين

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)

MTNN300,000,00096.40.320المالي للتحويل النورMTNN937,500,00099.30.320المالي للتحويل النور

TZNI8,580,0002.82.860لالتصاالت الخاتمTZNI3,000,0000.32.860لالتصاالت الخاتم

NDSA2,106,0000.70.780للتأمين السالم دارNDSA2,700,0000.30.780للتأمين السالم دار

SAEI380,0000.10.760العقارية  االمينSAEI500,0000.10.760العقارية  االمين

943,700,000100.00311,066,000100.00

311,066,000الكلي مجموع943,700,000الكلي 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

2018/9/5

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


