
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

528.81االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد526.75106,414,410 االغالق

19المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

2المرتفعة2.0677,410,711-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

6المستقره112

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

AMEF10.75010.000-6.98االوسط الشرق اسماكHNTI7.0007.0300.43السياحية االستثمارات

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفSKTA4.6404.6500.22الكرخ العاب مدينة

NAME0.3300.320-3.03للتأمين االمين

BIIB0.3500.340-2.86االسالمي  المصرف

AIRP8.4608.250-2.48الزراعية المنتجات

BMNS0.7100.700-1.41المنصور مصرف

AISP4.7004.670-0.64البذور انتاج

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)

IBSD16,012,55820.73.500الغازية  بغدادBMFI63,900,00060.00.160الموصل مصرف

BMFI10,224,00013.20.160الموصل مصرفBIBI13,280,00012.50.290االستثمار مصرف

HNTI9,129,00011.87.030السياحية االستثماراتBIIB9,628,9009.00.340االسالمي  المصرف

AMEF8,090,00010.510.000االوسط الشرق اسماكBMNS4,861,3714.60.700المنصور مصرف

AIRP7,425,0009.68.250الزراعية المنتجاتIBSD4,573,1224.33.500الغازية  بغداد

AISP7,296,0509.44.670البذور انتاجBNOI2,000,0001.90.260االهلي المصرف

SKTA4,087,0005.34.650الكرخ العاب مدينةAISP1,560,0001.54.670البذور انتاج

99,803,39393.7962,263,60880.43

77,410,711الكلي مجموع106,414,410الكلي 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

2018/10/2

 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 عدد18,243

1المتدولة الشركات

1المرتفعة249,662

0المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.65013.6700.15االلعاب 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)

SMOF249,662100.013.670االلعاب لمدن الموصلSMOF18,243100.013.670االلعاب لمدن الموصل

18,243100.00249,662100.00

249,662الكلي مجموع18,243الكلي 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

2018/10/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


