
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.87االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد494.44280,410,338 االغالق

22المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

3المرتفعة1.43175,335,836-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

6المستقره191

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

IKLV1.0400.950-8.65اللقاحات النتاج الكنديSMRI1.7001.7804.71العقارية  المعمورة

BIIB0.3100.290-6.45االسالمي  المصرفHSAD11.50012.0004.35السدير فندق

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIBSD3.4803.5502.01الغازية  بغداد

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرف

SKTA4.2904.100-4.43الكرخ العاب مدينة

BMNS0.6500.630-3.08المنصور مصرف

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرف

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)

IBSD42,564,96924.33.550الغازية  بغدادBBOB93,793,53933.40.300بغداد مصرف

BBOB27,210,12615.50.300بغداد مصرفBGUC57,000,00020.30.150الخليج مصرف

IMAP23,730,00013.50.600الدوائية المنصورIMAP39,550,00014.10.600الدوائية المنصور

IKLV22,187,50012.70.950اللقاحات النتاج الكنديBMFI23,000,0008.20.150الموصل مصرف

SMRI17,369,0009.91.780العقارية  المعمورةIKLV22,700,0008.10.950اللقاحات النتاج الكندي

AISP13,549,0287.74.500البذور انتاجIBSD12,200,6274.43.550الغازية  بغداد

BGUC8,590,0004.90.150الخليج مصرفSMRI10,200,0003.61.780العقارية  المعمورة

258,444,16692.17155,200,62488.52

175,335,836الكلي مجموع280,410,338الكلي 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

2018/11/7

 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 عدد88,014,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة251,862,000

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.20013.000-1.52االلعاب 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)

TZNI251,680,00099.92.860لالتصاالت الخاتمTZNI88,000,00099.982.860لالتصاالت الخاتم

SMOF182,0000.113.000االلعاب لمدن الموصلSMOF14,0000.0213.000االلعاب لمدن الموصل

88,014,000100.00251,862,000100.00

251,862,000الكلي مجموع88,014,000الكلي 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

2018/11/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


