
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

553.79االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد551.77266,965,024 االغالق

20المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

6المرتفعة2.02153,232,297-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره295

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.3800.350-7.89للتأمين االمينBUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

BMNS0.9300.880-5.38المنصور مصرفBBOB0.4000.4102.50بغداد مصرف

BASH0.2600.250-3.85اشور مصرفIITC7.4007.5001.35للسجاد العراقية

BNOI0.2800.270-3.57االهلي المصرفIMOS4.1004.1501.22الحديثة الخياطة

BIBI0.3300.320-3.03االستثمار مصرفAISP4.8004.8300.63البذور انتاج

AIPM4.3004.3200.47اللحوم تسويق

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)

BBOB43,724,24928.50.410بغداد مصرفBBOB109,316,18440.90.410بغداد مصرف

IBSD35,884,88123.43.670الغازية  بغدادBNOI70,994,20826.60.270االهلي المصرف

AISP20,099,91813.14.830البذور انتاجBASH17,252,0006.50.250اشور مصرف

BNOI19,168,43612.50.270االهلي المصرفBIBI14,091,8385.30.320االستثمار مصرف

BCOI4,708,5003.10.430التجاري المصرفBCOI10,950,0004.10.430التجاري المصرف

BIBI4,519,3882.90.320االستثمار مصرفIBSD9,975,9833.73.670الغازية  بغداد

BASH4,413,0002.90.250اشور مصرفBMFI9,250,0003.50.180الموصل مصرف

241,830,21390.58132,518,37386.48

153,232,297الكلي مجموع266,965,024الكلي 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

2018/9/6

 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 عدد940,600,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة308,610,000

1المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BZII0.3500.300-14.29العراق زين مصرف

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

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)

MTNN300,000,00097.20.320المالي للتحويل النورMTNN937,500,00099.70.320المالي للتحويل النور

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

BZII30,0000.010.300العراق زين مصرفBZII100,0000.010.300العراق زين مصرف

940,600,000100.00308,610,000100.00

308,610,000الكلي مجموع940,600,000الكلي 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

2018/9/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


