
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

504.78االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد502.22336,858,804 االغالق

20المتدولة الشركات0.51-% التغير نسبه

5المرتفعة2.56197,412,967-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره232

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفBNOI0.2900.3106.90االهلي المصرف

IIDP1.1001.070-2.73للتمور  العراقيةTASC7.9808.4806.27سيل اسيا

BMNS0.6400.630-1.56المنصور مصرفAIPM4.2904.4002.56اللحوم تسويق

INCP0.6400.630-1.56الكيمياوية الصناعاتHPAL10.30010.5001.94فلسطين فندق

IBSD3.5603.510-1.40الغازية  بغدادSMRI1.7801.7900.56العقارية  المعمورة

IKLV1.1401.130-0.88اللقاحات 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)

IBSD66,690,53233.83.510الغازية  بغدادBBOB130,500,00038.70.300بغداد مصرف

BBOB39,170,00019.80.300بغداد مصرفBNOI83,700,99724.80.310االهلي المصرف

BNOI25,415,29912.90.310االهلي المصرفBGUC30,000,0008.90.180الخليج مصرف

TASC17,460,7908.88.480سيل اسياBIME26,500,0007.90.140االوسط الشرق مصرف

SMRI8,337,5604.21.790العقارية  المعمورةIBSD19,065,4645.73.510الغازية  بغداد

BMNS6,468,1003.30.630المنصور مصرفBMFI17,660,0005.20.160الموصل مصرف

IITC6,010,2503.07.250للسجاد العراقيةBMNS10,140,0003.00.630المنصور مصرف

317,566,46194.27169,552,53185.89

197,412,967الكلي مجموع336,858,804الكلي 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

2018/11/18

 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 عدد5,110,918

3المتدولة الشركات

0المرتفعة5,070,986

0المنخفضة

3المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4200.4200.00األئتمان مصرف

MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH5,000,00098.61.000المالي للتحويل الحريرMTAH5,000,00097.81.000المالي للتحويل الحرير

BROI42,3860.80.420األئتمان مصرفBROI100,9182.00.420األئتمان مصرف

TZNI28,6000.62.860لالتصاالت الخاتمTZNI10,0000.22.860لالتصاالت الخاتم

5,110,918100.005,070,986100.00

5,070,986الكلي مجموع5,110,918الكلي 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

2018/11/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


