
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

502.50االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد500.55348,248,246 االغالق

20المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

2المرتفعة1.95125,615,241-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره188

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BELF0.2400.220-8.33ايالف مصرفHNTI6.6506.7501.50السياحية االستثمارات

BIME0.1300.120-7.69االوسط الشرق مصرفAIPM4.3504.3800.69اللحوم تسويق

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرف

NAME0.3100.300-3.23للتأمين االمين

SMRI1.8001.750-2.78العقارية  المعمورة

IMOS3.8003.700-2.63الحديثة الخياطة

IKLV1.1801.150-2.54اللقاحات النتاج الكندي

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)

IKLV27,117,71021.61.150اللقاحات النتاج الكنديBIME102,000,00029.30.120االوسط الشرق مصرف

AISP22,332,43017.84.580البذور انتاجBGUC79,907,12522.90.160الخليج مصرف

BBOB18,685,93814.90.310بغداد مصرفBBOB60,277,21817.30.310بغداد مصرف

SMRI13,202,50010.51.750العقارية  المعمورةBUND47,000,00013.50.090المتحد المصرف

BGUC12,789,14010.20.160الخليج مصرفIKLV23,233,0006.71.150اللقاحات النتاج الكندي

BIME12,260,0009.80.120االوسط الشرق مصرفBCOI16,000,0004.60.400التجاري المصرف

BCOI6,412,0005.10.400التجاري المصرفSMRI7,510,0002.21.750العقارية  المعمورة

335,927,34396.46112,799,71889.80

125,615,241الكلي مجموع348,248,246الكلي 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

2018/11/5

 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 عدد150,540,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة429,723,000

1المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

SMOF13.20013.2000.00االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI429,000,00099.82.860لالتصاالت الخاتمTZNI150,000,00099.62.860لالتصاالت الخاتم

SMOF528,0000.113.200االلعاب لمدن الموصلBROI500,0000.30.390األئتمان مصرف

BROI195,0000.050.390األئتمان مصرفSMOF40,0000.0313.200االلعاب لمدن الموصل

150,540,000100.00429,723,000100.00

429,723,000الكلي مجموع150,540,000الكلي 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

2018/11/5

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


