
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

525.96االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد532.333,495,266,013 االغالق

22المتدولة الشركات1.21% التغير نسبه

3المرتفعة6.371,465,241,158(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره288

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TASC7.7507.390-4.65سيل اسياBMNS0.6100.6709.84المنصور مصرف

BNOI0.2700.260-3.70االهلي المصرفIBSD3.5003.6002.86الغازية  بغداد

AIPM4.7504.610-2.95اللحوم تسويقBCOI0.4200.4302.38التجاري المصرف

BIIB0.3700.360-2.70االسالمي  المصرف

SBPT17.90017.450-2.51الركاب لنقل بغداد

SMRI1.7901.780-0.56العقارية  المعمورة

AISP4.8004.780-0.42البذور 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)

BCIH675,750,00046.12.650جيهان مصرفBMFI3,100,671,66788.70.160الموصل مصرف

BMFI469,345,80032.00.160الموصل مصرفBCIH255,000,0007.32.650جيهان مصرف

TASC123,570,1808.47.390سيل اسياBNOI39,000,0001.10.260االهلي المصرف

IBSD68,535,5824.73.600الغازية  بغدادBCOI23,000,0000.70.430التجاري المصرف

SKTA28,822,9172.04.790الكرخ العاب مدينةIBSD19,371,9770.63.600الغازية  بغداد

SBPT16,364,1001.117.450الركاب لنقل بغدادTASC16,702,4000.57.390سيل اسيا

AIPM10,233,0000.74.610اللحوم تسويقBMNS14,825,0000.40.670المنصور مصرف

3,468,571,04499.241,392,621,58095.04

1,465,241,158الكلي مجموع3,495,266,013الكلي 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

2018/9/26

 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 عدد3,329,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,799,450

2المنخفضة

0المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF13.91013.550-2.59االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4400.430-2.27األئتمان مصرف

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)

SMOF4,509,45077.813.550االلعاب لمدن الموصلBROI3,000,00090.10.430األئتمان مصرف

BROI1,290,00022.20.430األئتمان مصرفSMOF329,0009.913.550االلعاب لمدن الموصل

3,329,000100.005,799,450100.00

5,799,450الكلي مجموع3,329,000الكلي 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

2018/9/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


