
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

521.79االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد520.39466,135,896 االغالق

24المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

8المرتفعة1.40211,792,250-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره215

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

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفIMOS3.7004.07010.00الحديثة الخياطة

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

AIPM4.5004.350-3.33اللحوم تسويقBIIB0.3200.3303.13االسالمي  المصرف

IMAP0.6500.630-3.08الدوائية المنصورIKLV1.6101.6502.48اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.4003.340-1.76الغازية  بغدادIBPM1.2601.2801.59التغليف لمواد  بغداد

IITC7.2007.100-1.39للسجاد العراقيةBMNS0.7200.7301.39المنصور مصرف

SMRI1.7701.750-1.13العقارية  المعمورةIIDP1.0501.0600.95للتمور  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)

IIDP69,060,16632.61.060للتمور  العراقيةBMFI333,213,67271.50.150الموصل مصرف

BMFI49,989,05123.60.150الموصل مصرفIIDP65,000,00013.91.060للتمور  العراقية

AISP20,862,0009.94.600البذور انتاجBIBI12,000,0002.60.300االستثمار مصرف

IBSD18,501,4728.73.340الغازية  بغدادBNOI10,200,0002.20.260االهلي المصرف

AIPM18,204,0908.64.350اللحوم تسويقBCOI9,000,0001.90.420التجاري المصرف

SMRI7,175,0003.41.750العقارية  المعمورةBMNS6,500,0001.40.730المنصور مصرف

BMNS4,765,0002.20.730المنصور مصرفBIIB6,092,8271.30.330االسالمي  المصرف

442,006,49994.82188,556,77889.03

211,792,250الكلي مجموع466,135,896الكلي 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

2018/10/7

 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 عدد4,051,948

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,774,588

1المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF13.67013.550-0.88االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF3,131,15065.613.550االلعاب لمدن الموصلBROI3,821,94894.30.430األئتمان مصرف

BROI1,643,43834.40.430األئتمان مصرفSMOF230,0005.713.550االلعاب لمدن الموصل

4,051,948100.004,774,588100.00

4,774,588الكلي مجموع4,051,948الكلي 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

2018/10/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


