
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.68االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد498.87739,418,769 االغالق

21المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

3المرتفعة1.19296,360,807(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره299

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

BNAI1.2101.100-9.09االسالمي الوطني المصرفBIME0.1200.1308.33االوسط الشرق مصرف

IKLV1.1401.100-3.51اللقاحات النتاج الكنديBNOI0.2400.2504.17االهلي المصرف

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفIBSD3.5103.5701.71الغازية  بغداد

IIDP1.0301.010-1.94للتمور  العراقية

AIPM4.3204.250-1.62اللحوم تسويق

BMNS0.6300.620-1.59المنصور مصرف

TASC8.5508.490-0.70سيل اسيا

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)

BMNS100,569,40033.90.620المنصور مصرفBIME279,403,76637.80.130االوسط الشرق مصرف

IBSD48,874,28416.53.570الغازية  بغدادBMNS170,130,00023.00.620المنصور مصرف

BIME36,322,49012.30.130االوسط الشرق مصرفBGUC90,157,12512.20.170الخليج مصرف

TASC30,605,37610.38.490سيل اسياBMFI69,662,1359.40.160الموصل مصرف

BBOB18,352,4826.20.290بغداد مصرفBBOB61,491,3188.30.290بغداد مصرف

BGUC15,326,7115.20.170الخليج مصرفBNOI30,919,8124.20.250االهلي المصرف

BMFI11,150,9423.80.160الموصل مصرفIBSD13,917,4011.93.570الغازية  بغداد

715,681,55796.79261,201,68588.14

296,360,807الكلي مجموع739,418,769الكلي 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

2018/11/13

 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
 

124,000

47المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات1,531,150

0المرتفعة

1المنخفضة6

1المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.99012.850-1.08االلعاب لمدن الموصل

VMES0.9000.9000.00لالستثمار النهرين بين

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)

SMOF1,526,65099.712.850االلعاب لمدن الموصلSMOF119,00096.012.850االلعاب لمدن الموصل

VMES4,5000.30.900لالستثمار النهرين بينVMES5,0004.00.900لالستثمار النهرين بين

124,000100.001,531,150100.00

1,531,150الكلي مجموع124,000الكلي 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

2018/11/13

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


