
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

511.37االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد507.07595,191,258 االغالق

23المتدولة الشركات0.84-% التغير نسبه

6المرتفعة4.301,803,518,916-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

7المستقره332
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الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة
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BIME0.1600.150-6.25االوسط الشرق مصرفTASC6.4506.8005.43سيل اسيا

BBOB0.3400.320-5.88بغداد مصرفIRMC8.6009.0505.23الجاهزة االلبسة

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرفAAHP1.1501.2004.35الزراعي لالنتاج االهلية

IKLV1.4001.370-2.14اللقاحات النتاج الكنديHSAD11.50011.8503.04السدير فندق

IBSD3.4703.400-2.02الغازية  بغدادIIDP1.0501.0701.90للتمور  العراقية

IITC7.2507.150-1.38للسجاد العراقيةAIRP7.9107.9500.51الزراعية المنتجات

IMOS3.8003.750-1.32الحديثة الخياطة

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)

AIPM1,578,628,50087.55.000اللحوم تسويقAIPM315,730,00053.05.000اللحوم تسويق

BBOB45,763,6002.50.320بغداد مصرفBBOB142,855,00024.00.320بغداد مصرف

IIDP34,268,2461.91.070للتمور  العراقيةBCOI47,200,0007.90.400التجاري المصرف

SKTA31,924,5001.84.420الكرخ العاب مدينةIIDP32,634,5205.51.070للتمور  العراقية

AISP27,943,7651.54.820البذور انتاجBIME18,200,0003.10.150االوسط الشرق مصرف

SMRI20,710,7361.11.580العقارية  المعمورةSMRI13,121,3522.21.580العقارية  المعمورة

BCOI18,931,8001.00.400التجاري المصرفSKTA7,150,0001.24.420الكرخ العاب مدينة

576,890,87296.931,758,171,14797.49

1,803,518,916الكلي مجموع595,191,258الكلي 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

2018/10/17

 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
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:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد50,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة675,000

0المنخفضة

1المستقره2
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SMOF13.50013.5000.00االلعاب لمدن الموصل
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SMOF675,000100.013.500االلعاب لمدن الموصلSMOF50,000100.013.500االلعاب لمدن الموصل

50,000100.00675,000100.00

675,000الكلي مجموع50,000الكلي 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

2018/10/17
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