
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

504.72االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد516.24562,195,717 االغالق

24المتدولة الشركات2.28% التغير نسبه

9المرتفعة11.52350,274,231(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره434

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

TASC7.0006.450-7.86سيل اسياIBSD3.1003.41010.00الغازية  بغداد

AIPM4.6004.340-5.65اللحوم تسويقIKLV1.4601.5204.11اللقاحات النتاج الكندي

SMRI1.7201.660-3.49العقارية  المعمورةBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BBOB0.3500.340-2.86بغداد مصرفBIIB0.3100.3203.23االسالمي  المصرف

BMNS0.7000.7202.86المنصور مصرف

AISP4.5204.5801.33البذور انتاج

IIDP1.0301.0400.97للتمور  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)

BBOB95,890,21627.40.340بغداد مصرفBBOB282,001,94850.20.340بغداد مصرف

IKLV72,532,00020.71.520اللقاحات النتاج الكنديBMFI111,006,41519.70.150الموصل مصرف

AISP38,847,21911.14.580البذور انتاجIKLV47,100,0008.41.520اللقاحات النتاج الكندي

IBSD35,918,51310.33.410الغازية  بغدادBGUC35,000,0006.20.180الخليج مصرف

AIPM20,741,0005.94.340اللحوم تسويقBIBI12,150,0002.20.300االستثمار مصرف

BMFI16,650,9624.80.150الموصل مصرفIBSD10,962,7731.93.410الغازية  بغداد

SMRI13,150,1003.81.660العقارية  المعمورةBCOI10,876,5061.90.410التجاري المصرف

509,097,64290.56293,730,01183.86

350,274,231الكلي مجموع562,195,717الكلي 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

2018/10/10

 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 عدد1,719,754

2المتدولة الشركات

1المرتفعة10,035,249

0المنخفضة

1المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.16013.5002.58االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF9,625,24995.913.500االلعاب لمدن الموصلBROI1,000,00058.10.410األئتمان مصرف

BROI410,0004.10.410األئتمان مصرفSMOF719,75441.913.500االلعاب لمدن الموصل

1,719,754100.0010,035,249100.00

10,035,249الكلي مجموع1,719,754الكلي 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

2018/10/10

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


