
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

532.11االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد528.81341,263,266 االغالق

14المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

0المرتفعة3.30110,170,435-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره141

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرف

HNTI7.2507.000-3.45السياحية االستثمارات

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرف

IBSD3.5703.510-1.68الغازية  بغداد

SKTA4.7004.640-1.28الكرخ العاب مدينة

AISP4.7304.700-0.63البذور انتاج

IITC7.3507.340-0.14للسجاد العراقية

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)

BMFI47,777,50043.40.160الموصل مصرفBMFI298,600,00087.50.160الموصل مصرف

AISP16,884,37115.34.700البذور انتاجBCOI12,798,6753.80.430التجاري المصرف

SKTA11,909,98610.84.640الكرخ العاب مدينةBNOI7,500,0002.20.260االهلي المصرف

IBSD10,377,8809.43.510الغازية  بغدادBIBI5,000,0001.50.300االستثمار مصرف

SBPT5,632,1685.117.000الركاب لنقل بغدادBIIB4,600,0001.30.350االسالمي  المصرف

BCOI5,503,4305.00.430التجاري المصرفAISP3,590,3981.14.700البذور انتاج

HMAN2,300,0002.111.500المنصور فندقIBSD2,928,0000.93.510الغازية  بغداد

335,017,07398.17100,385,33591.12

110,170,435الكلي مجموع341,263,266الكلي 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

2018/10/1

 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
 

47المدرجة الشركات عدد504,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,163,700

2المنخفضة

0المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF13.75013.650-0.73االلعاب لمدن الموصل

NDSA0.6300.510-19.05للتأمين السالم دار

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)

SMOF941,85080.913.650االلعاب لمدن الموصلNDSA435,00086.30.510للتأمين السالم دار

NDSA221,85019.10.510للتأمين السالم دارSMOF69,00013.713.650االلعاب لمدن الموصل

504,000100.001,163,700100.00

1,163,700الكلي مجموع504,000الكلي 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

2018/10/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


