
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

516.24االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد519.11161,430,298 االغالق

19المتدولة الشركات0.56% التغير نسبه

9المرتفعة2.87206,447,782(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

7المستقره379

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

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفAISP4.5804.8405.68البذور انتاج

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرفBBOB0.3400.3502.94بغداد مصرف

IKLV1.5201.500-1.32اللقاحات النتاج الكنديIBSD3.4103.5002.64الغازية  بغداد

AIPM4.3404.4502.53اللحوم تسويق

IITC7.1107.2501.97للسجاد العراقية

IMAP0.6300.6401.59الدوائية المنصور

AIRP7.9008.0001.27الزراعية المنتجات

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)

AISP90,276,88043.74.840البذور انتاجBMFI45,000,00027.90.150الموصل مصرف

IBSD28,253,13213.73.500الغازية  بغدادBBOB28,450,00017.60.350بغداد مصرف

AIPM17,563,6008.54.450اللحوم تسويقAISP19,147,05011.94.840البذور انتاج

SKTA13,999,0306.84.500الكرخ العاب مدينةBMNS10,100,0006.30.710المنصور مصرف

BBOB9,687,5004.70.350بغداد مصرفBIBI10,000,0006.20.290االستثمار مصرف

IIDP8,648,6414.21.050للتمور  العراقيةBCOI9,133,8865.70.410التجاري المصرف

IKLV7,649,5003.71.500اللقاحات النتاج الكنديIIDP8,173,9445.11.050للتمور  العراقية

130,004,88080.53176,078,28385.29

206,447,782الكلي مجموع161,430,298الكلي 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

2018/10/11

 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
 

1,304,500

47المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات13,686,825

2المرتفعة

0المنخفضة4

0المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.4202.44األئتمان مصرف

SMOF13.50013.5500.37االلعاب 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)

SMOF13,560,82599.113.550االلعاب لمدن الموصلSMOF1,004,50077.013.550االلعاب لمدن الموصل

BROI126,0000.90.420األئتمان مصرفBROI300,00023.00.420األئتمان مصرف

1,304,500100.0013,686,825100.00

13,686,825الكلي مجموع1,304,500الكلي 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

2018/10/11

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


