
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.08االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد498.211,648,770,939 االغالق

20المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

8المرتفعة1.13431,140,138(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

7المستقره413

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

BUND0.1100.100-9.09المتحد المصرفSMRI1.5001.6409.33العقارية  المعمورة

IRMC8.9908.500-5.45الجاهزة االلبسةIKLV1.1501.2508.70اللقاحات النتاج الكندي

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفHSAD11.00011.2502.27السدير فندق

SKTA4.3004.200-2.33الكرخ العاب مدينةBMNS0.6700.6801.49المنصور مصرف

AISP4.9004.820-1.63البذور انتاجTASC7.0007.1001.43سيل اسيا

IBSD3.4003.4401.18الغازية  بغداد

AIPM4.4504.4800.67اللحوم 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)

BIME173,782,04640.30.130االوسط الشرق مصرفBIME1,417,784,96986.00.130االوسط الشرق مصرف

IBSD56,051,01113.03.440الغازية  بغدادBMNS55,250,0003.40.680المنصور مصرف

AISP45,341,37410.54.820البذور انتاجBBOB47,498,7812.90.300بغداد مصرف

BMNS38,005,0008.80.680المنصور مصرفBUND34,000,0002.10.100المتحد المصرف

IKLV34,639,0008.01.250اللقاحات النتاج الكنديIKLV28,150,0001.71.250اللقاحات النتاج الكندي

SMRI33,487,2707.81.640العقارية  المعمورةSMRI20,913,2311.31.640العقارية  المعمورة

BBOB14,249,6343.30.300بغداد مصرفIBSD16,465,5881.03.440الغازية  بغداد

1,620,062,56998.26395,555,33591.75

431,140,138الكلي مجموع1,648,770,939الكلي 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

2018/10/24

 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 عدد3,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,428,000

1المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.370-5.13األئتمان مصرف

SMOF13.18013.1800.00االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF1,318,00054.313.180االلعاب لمدن الموصلBROI3,000,00096.80.370األئتمان مصرف

BROI1,110,00045.70.370األئتمان مصرفSMOF100,0003.213.180االلعاب لمدن الموصل

3,100,000100.002,428,000100.00

2,428,000الكلي مجموع3,100,000الكلي 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

2018/10/24

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


