
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

507.74االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد504.72919,262,810 االغالق

26المتدولة الشركات0.59-% التغير نسبه

6المرتفعة3.02528,094,619-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره402

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

IKLV1.6001.460-8.75اللقاحات النتاج الكنديAIPM4.2504.6008.24اللحوم تسويق

BBOB0.3700.350-5.41بغداد مصرفHNTI6.5007.0007.69السياحية االستثمارات

HSAD11.50011.000-4.35السدير فندقSMRI1.6601.7203.61العقارية  المعمورة

IBSD3.2003.100-3.12الغازية  بغدادAAHP1.1201.1502.68الزراعي لالنتاج االهلية

SKTA4.5004.410-2.00الكرخ العاب مدينةBMNS0.6900.7001.45المنصور مصرف

AIRP8.0507.900-1.86الزراعية المنتجاتAISP4.5104.5200.22البذور انتاج

IIDP1.0401.030-0.96للتمور  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)

BBOB173,433,31032.80.350بغداد مصرفBBOB502,950,00054.70.350بغداد مصرف

IKLV155,273,00029.41.460اللقاحات النتاج الكنديBMFI218,255,00023.70.150الموصل مصرف

AISP40,042,1007.64.520البذور انتاجIKLV97,050,00010.61.460اللقاحات النتاج الكندي

BMFI32,738,2506.20.150الموصل مصرفBCOI22,000,0002.40.410التجاري المصرف

IBSD31,830,5116.03.100الغازية  بغدادIIDP15,266,7481.71.030للتمور  العراقية

AIPM18,240,2503.54.600اللحوم تسويقIBSD10,518,0781.13.100الغازية  بغداد

SKTA15,853,8503.04.410الكرخ العاب مدينةBMNS10,500,0001.10.700المنصور مصرف

876,539,82695.35467,411,27188.51

528,094,619الكلي مجموع919,262,810الكلي 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

2018/10/9

 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
 

47المدرجة الشركات عدد3,421,948

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,402,999

0المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.4100.00األئتمان 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)

BROI1,402,999100.00.410األئتمان مصرفBROI3,421,948100.00.410األئتمان مصرف

3,421,948100.001,402,999100.00

1,402,999الكلي مجموع3,421,948الكلي 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

2018/10/9

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


