
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

499.94االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد500.24647,515,003 االغالق

28المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

9المرتفعة0.30306,752,992(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره342

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

SNUC0.3600.340-5.56للمقاوالت النخبةBIBI0.2900.3106.90االستثمار مصرف

IKLV1.3101.250-4.58اللقاحات النتاج الكنديBIIB0.3000.3206.67االسالمي  المصرف

IMAP0.6300.610-3.17الدوائية المنصورBNOI0.2100.2204.76االهلي المصرف

HNTI6.9406.780-2.31السياحية االستثماراتBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IBSD3.4503.400-1.45الغازية  بغدادIIDP1.0401.0601.92للتمور  العراقية

BMNS0.6900.680-1.45المنصور مصرفSBPT15.70016.0001.91الركاب لنقل بغداد

SKTA4.4004.340-1.36الكرخ العاب مدينةIBPM1.2801.2900.78التغليف لمواد  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)

BBOB72,965,00023.80.310بغداد مصرفBBOB237,500,00036.70.310بغداد مصرف

AIPM48,555,43015.84.460اللحوم تسويقBIME145,313,27422.40.140االوسط الشرق مصرف

BIBI29,255,0009.50.310االستثمار مصرفBIBI97,400,00015.00.310االستثمار مصرف

IIDP25,820,0008.41.060للتمور  العراقيةBGUC79,545,00012.30.170الخليج مصرف

IITC19,090,5006.27.150للسجاد العراقيةIIDP24,500,0003.81.060للتمور  العراقية

BIME18,897,7266.20.140االوسط الشرق مصرفAIPM11,094,0001.74.460اللحوم تسويق

BGUC13,522,6504.40.170الخليج مصرفIKLV10,120,9801.61.250اللقاحات النتاج الكندي

605,473,25493.51228,106,30674.36

306,752,992الكلي مجموع647,515,003الكلي 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

2018/10/21

 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 عدد50,500

1المتدولة الشركات

0المرتفعة669,120

1المنخفضة

0المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.40013.250-1.12االلعاب 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)

SMOF669,120100.013.250االلعاب لمدن الموصلSMOF50,500100.013.250االلعاب لمدن الموصل

50,500100.00669,120100.00

669,120الكلي مجموع50,500الكلي 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

2018/10/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


