
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

501.21االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد497.08160,999,333 االغالق
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BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفSKTA4.2204.3001.90الكرخ العاب مدينة

SMRI1.5501.500-3.23العقارية  المعمورة

BIIB0.3200.310-3.12االسالمي  المصرف

SBPT16.00015.600-2.50الركاب لنقل بغداد

BSUC0.9000.880-2.22سومر مصرف

IKLV1.1701.150-1.71اللقاحات النتاج الكندي

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرف
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الشركة اسم
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التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP41,477,83524.24.900البذور انتاجBBOB52,100,00032.40.300بغداد مصرف

IBSD20,938,08012.23.400الغازية  بغدادBIME38,300,00023.80.130االوسط الشرق مصرف

IIDP19,186,00011.21.060للتمور  العراقيةIIDP18,100,00011.21.060للتمور  العراقية

AIPM16,210,9479.54.450اللحوم تسويقBMNS10,100,0006.30.670المنصور مصرف

BBOB15,630,0009.10.300بغداد مصرفAISP8,422,9075.24.900البذور انتاج

SKTA10,793,1006.34.300الكرخ العاب مدينةIBSD6,194,7413.83.400الغازية  بغداد

AMEF9,750,0005.79.750االوسط الشرق اسماكBGUC5,000,0003.10.170الخليج مصرف

138,217,64885.85133,985,96178.20

171,345,148الكلي مجموع160,999,333الكلي 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

2018/10/23

 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
 

2,400,096

47المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات13,357,906
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1المستقره
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SMOF13.19013.180-0.08االلعاب لمدن الموصل

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير
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SMOF11,857,90688.813.180االلعاب لمدن الموصلMTAH1,500,00062.51.000المالي للتحويل الحرير

MTAH1,500,00011.21.000المالي للتحويل الحريرSMOF900,09637.513.180االلعاب لمدن الموصل

2,400,096100.0013,357,906100.00

13,357,906الكلي مجموع2,400,096الكلي 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

2018/10/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


