
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

551.77االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد553.22285,243,111 االغالق

21المتدولة الشركات0.26% التغير نسبه

7المرتفعة1.45174,034,907(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره238

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1300.120-7.69المتحد المصرفBNOI0.2700.2803.70االهلي المصرف

HSAD13.50013.000-3.70السدير فندقIBSD3.6703.7502.18الغازية  بغداد

NAME0.3500.340-2.86للتأمين االمينAIPM4.3204.4001.85اللحوم تسويق

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفAISP4.8304.9001.45البذور انتاج

IITC7.5007.5901.20للسجاد العراقية

IMOS4.1504.2001.20الحديثة الخياطة

SKTA4.6804.7000.43الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB38,393,48422.10.400بغداد مصرفBBOB95,983,70933.60.400بغداد مصرف

AISP30,745,84617.74.900البذور انتاجBNOI50,177,81717.60.280االهلي المصرف

IBSD18,722,77010.83.750الغازية  بغدادBGUC40,000,00014.00.200الخليج مصرف

BNOI13,217,7327.60.280االهلي المصرفBUND29,950,00010.50.120المتحد المصرف

IMAP11,885,3296.80.650الدوائية المنصورBCOI23,050,0008.10.430التجاري المصرف

IITC10,722,3506.27.590للسجاد العراقيةIMAP18,285,1216.40.650الدوائية المنصور

BCOI9,721,0005.60.430التجاري المصرفAISP6,354,4042.24.900البذور انتاج

263,801,05192.48133,408,51076.66

174,034,907الكلي مجموع285,243,111الكلي 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

2018/9/9

 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 عدد940,510,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة308,590,000

0المنخفضة

3المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BWOR1.0001.0000.00االسالمي العالم 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

BWOR10,0000.0031.000االسالمي العالم مصرفBWOR10,0000.0011.000االسالمي العالم مصرف

940,510,000100.00308,590,000100.00

308,590,000الكلي مجموع940,510,000الكلي 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

2018/9/9

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


