
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

522.08االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد521.79111,839,703 االغالق

26المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

5المرتفعة0.29146,039,824-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره155

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

BGUC0.1900.170-10.53الخليج مصرفIIDP1.0101.0503.96للتمور  العراقية

HSAD12.50012.000-4.00السدير فندقBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BIIB0.3300.320-3.03االسالمي  المصرفBMNS0.7000.7202.86المنصور مصرف

IMAP0.6700.650-2.99الدوائية المنصورAIRP8.1508.2000.61الزراعية المنتجات

AMEF10.0009.750-2.50االوسط الشرق اسماكIBSD3.3803.4000.59الغازية  بغداد

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرف

AIPM4.5504.500-1.10اللحوم 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)

IIDP45,918,65631.41.050للتمور  العراقيةIIDP45,439,26340.61.050للتمور  العراقية

AISP43,848,65530.04.580البذور انتاجBIBI19,320,00017.30.300االستثمار مصرف

AIRP12,150,0008.38.200الزراعية المنتجاتBUND15,217,98313.60.120المتحد المصرف

AMEF9,350,2506.49.750االوسط الشرق اسماكAISP9,593,9848.64.580البذور انتاج

BIBI5,752,8003.90.300االستثمار مصرفIMAP5,000,0004.50.650الدوائية المنصور

IBSD4,586,0793.13.400الغازية  بغدادBNOI2,250,0002.00.260االهلي المصرف

AIPM3,944,0002.74.500اللحوم تسويقBMNS2,100,0001.90.720المنصور مصرف

98,921,23088.45125,550,43985.97

146,039,824الكلي مجموع111,839,703الكلي 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

2018/10/4

 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
 

47المدرجة الشركات عدد24,900,269,300

3المتدولة الشركات

1المرتفعة7,471,019,632

0المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.55013.6700.89االلعاب لمدن الموصل

BZII0.3000.3000.00العراق زين مصرف

BROI0.4300.4300.00األئتمان 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)

BZII7,470,030,0005115.10.300العراق زين مصرفBZII24,900,100,000100.00.300العراق زين مصرف

SMOF946,6320.613.670االلعاب لمدن الموصلBROI100,0000.00040.430األئتمان مصرف

BROI43,0000.030.430األئتمان مصرفSMOF69,3000.000313.670االلعاب لمدن الموصل

24,900,269,300100.007,471,019,632100.00

7,471,019,632الكلي مجموع24,900,269,300الكلي 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

2018/10/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


