
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

504.01االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد502.501,930,359,214 االغالق

21المتدولة الشركات0.30-% التغير نسبه

4المرتفعة1.51270,243,815-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره246

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

BUND0.1000.090-10.00المتحد المصرفHSAD11.25011.8505.33السدير فندق

AMAP0.2900.270-6.90الحيواني لالنتاج الحديثةAIRP8.0508.2001.86الزراعية المنتجات

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفIITC7.1007.1500.70للسجاد العراقية

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفIBSD3.5603.5800.56الغازية  بغداد

BBOB0.3200.310-3.12بغداد مصرف

AISP4.7604.670-1.89البذور انتاج

AIPM4.4004.350-1.14اللحوم تسويق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BUND119,583,00044.30.090المتحد المصرفBUND1,328,700,00068.80.090المتحد المصرف

BIME38,454,00014.20.130االوسط الشرق مصرفBIME295,800,00015.30.130االوسط الشرق مصرف

BBOB26,040,4649.60.310بغداد مصرفBMFI154,600,0008.00.160الموصل مصرف

BMFI24,906,0009.20.160الموصل مصرفBBOB83,823,1344.30.310بغداد مصرف

AISP14,614,8005.44.670البذور انتاجBGUC31,921,6441.70.170الخليج مصرف

IKLV11,898,9454.41.180اللقاحات النتاج الكنديBIBI10,360,0000.50.300االستثمار مصرف

HSAD6,373,2002.411.850السدير فندقIKLV10,067,0720.51.180اللقاحات النتاج الكندي

1,915,271,85099.22241,870,40989.50

270,243,815الكلي مجموع1,930,359,214الكلي 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

2018/11/4

 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 عدد3,886,388,938

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,459,502,488

1المنخفضة

2المستقره34

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8600.810-5.81الدولي التنمية مصرف

SMOF13.20013.2000.00االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BIDB3,026,109,37587.50.810الدولي التنمية مصرفBIDB3,735,937,50096.10.810الدولي التنمية مصرف

TZNI429,433,11312.42.860لالتصاالت الخاتمTZNI150,151,4383.92.860لالتصاالت الخاتم

SMOF3,960,0000.113.200االلعاب لمدن الموصلSMOF300,0000.013.200االلعاب لمدن الموصل

3,886,388,938100.003,459,502,488100.00

3,459,502,488الكلي مجموع3,886,388,938الكلي 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

2018/11/4

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


