
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.24االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد501.21746,449,979 االغالق

24المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

8المرتفعة0.97300,846,715(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

8المستقره331

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

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفBELF0.2200.2409.09ايالف مصرف

IKLV1.2501.170-6.40اللقاحات النتاج الكنديIMOS3.7003.8002.70الحديثة الخياطة

BNOI0.2200.210-4.55االهلي المصرفBCOI0.4000.4102.50التجاري المصرف

HSAD11.50011.000-4.35السدير فندقAISP4.8004.9202.50البذور انتاج

BASH0.2500.240-4.00اشور مصرفIBSD3.4003.4501.47الغازية  بغداد

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفIITC7.1507.2501.40للسجاد العراقية

SKTA4.3404.220-2.76الكرخ العاب مدينةIIDP1.0601.0700.94للتمور  العراقية

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)

BBOB50,197,26016.70.300بغداد مصرفBIME355,880,99247.70.130االوسط الشرق مصرف

IBSD50,046,64916.63.450الغازية  بغدادBBOB165,346,00022.20.300بغداد مصرف

BIME46,264,52915.40.130االوسط الشرق مصرفBIBI100,000,00013.40.310االستثمار مصرف

AISP46,213,85015.44.920البذور انتاجBGUC35,900,0004.80.170الخليج مصرف

BIBI31,000,00010.30.310االستثمار مصرفBCOI16,300,0002.20.410التجاري المصرف

IITC14,955,1005.07.250للسجاد العراقيةIBSD14,675,5032.03.450الغازية  بغداد

IKLV11,294,0003.81.170اللقاحات النتاج الكنديBUND13,288,2551.80.110المتحد المصرف

701,390,75093.96249,971,38883.09

300,846,715الكلي مجموع746,449,979الكلي 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

2018/10/22

 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 عدد2,012,830

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,760,533

1المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.25013.190-0.45االلعاب لمدن الموصل

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

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)

SMOF3,468,03372.813.190االلعاب لمدن الموصلMTAH1,000,00049.71.000المالي للتحويل الحرير

MTAH1,000,00021.01.000المالي للتحويل الحريرBROI750,00037.30.390األئتمان مصرف

BROI292,5006.10.390األئتمان مصرفSMOF262,83013.113.190االلعاب لمدن الموصل

2,012,830100.004,760,533100.00

4,760,533الكلي مجموع2,012,830الكلي 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

2018/10/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


