
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

515.24االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد517.99199,444,992 االغالق

23المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

7المرتفعة2.75201,748,447(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره317

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

IKLV1.5001.400-6.67اللقاحات النتاج الكنديAIPM4.2504.6709.88اللحوم تسويق

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفHSAD11.00011.5004.55السدير فندق

BNOI0.2400.230-4.17االهلي المصرفIBSD3.3903.4902.95الغازية  بغداد

BBOB0.3500.340-2.86بغداد مصرفAISP4.7804.8902.30البذور انتاج

SMRI1.6601.650-0.60العقارية  المعمورةIRMC8.4208.6002.14الجاهزة االلبسة

SKTA4.4504.4800.67الكرخ العاب مدينة

SBPT15.50015.6000.65الركاب لنقل بغداد

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)

AISP90,361,66944.84.890البذور انتاجBGUC121,975,00061.20.180الخليج مصرف

AIPM29,390,50014.64.670اللحوم تسويقAISP18,722,4479.44.890البذور انتاج

BGUC21,955,50010.90.180الخليج مصرفBNOI12,500,0006.30.230االهلي المصرف

IBSD17,955,3218.93.490الغازية  بغدادBCOI11,602,0005.80.410التجاري المصرف

IIDP6,405,0003.21.050للتمور  العراقيةBBOB9,400,0004.70.340بغداد مصرف

IITC5,925,0122.97.250للسجاد العراقيةAIPM6,700,0003.44.670اللحوم تسويق

BCOI4,761,3402.40.410التجاري المصرفIIDP6,100,0003.11.050للتمور  العراقية

186,999,44793.76176,754,34287.61

201,748,447الكلي مجموع199,444,992الكلي 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

2018/10/15

 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 عدد63,002,559,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة22,681,920,840

1المنخفضة

1المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BZII0.3000.36020.00العراق زين مصرف

SMOF13.55013.500-0.37االلعاب لمدن الموصل

NDSA0.5100.5100.00للتأمين السالم دار

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)

BZII22,680,360,000100.00.360العراق زين مصرفBZII63,001,000,000100.00.360العراق زين مصرف

SMOF795,8400.00413.500االلعاب لمدن الموصلNDSA1,500,0000.0020.510للتأمين السالم دار

NDSA765,0000.0030.510للتأمين السالم دارSMOF59,0000.000113.500االلعاب لمدن الموصل

63,002,559,000100.0022,681,920,840100.00

22,681,920,840الكلي مجموع63,002,559,000الكلي 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

2018/10/15

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


