
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.90االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد495.66407,678,376 االغالق

21المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

6المرتفعة1.24218,026,954-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره257

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

BNOI0.4000.390-2.50االهلي المصرفIMOS3.7003.9005.41الحديثة الخياطة

HNTI6.9006.750-2.17السياحية االستثماراتHPAL10.50010.7502.38فلسطين فندق

AIPM4.4204.350-1.58اللحوم تسويقHBAY43.00044.0002.33بابل فندق

IBSD3.5403.490-1.41الغازية  بغدادHSAD11.00011.2502.27السدير فندق

IIDP1.1101.100-0.90للتمور  العراقيةIKLV1.1701.1800.85اللقاحات النتاج الكندي

AIRP8.2008.2500.61الزراعية المنتجات

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)

IIDP90,919,06441.71.100للتمور  العراقيةBNOI128,850,00031.60.390االهلي المصرف

BNOI50,491,50023.20.390االهلي المصرفBIME123,018,42530.20.130االوسط الشرق مصرف

BIME15,992,3957.30.130االوسط الشرق مصرفIIDP83,349,16620.41.100للتمور  العراقية

BMNS12,926,5005.90.630المنصور مصرفBGUC32,029,3277.90.170الخليج مصرف

IBSD12,330,9865.73.490الغازية  بغدادBMNS20,550,0005.00.630المنصور مصرف

HBAY6,888,8043.244.000بابل فندقIKLV3,650,0000.91.180اللقاحات النتاج الكندي

IMOS6,373,5132.93.900الحديثة الخياطةIBSD3,522,1440.93.490الغازية  بغداد

394,969,06296.88195,922,76289.86

218,026,954الكلي مجموع407,678,376الكلي 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

2018/11/26

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد1,065,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,027,050

1المنخفضة

1المستقره7

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

BROI0.4000.390-2.50العراقي االئتمان مصرفSAEI0.7600.7701.32العقارية لالستثمارات االمين

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)

SMOF625,50060.912.450االلعاب لمدن الموصلBROI1,000,00093.90.390العراقي االئتمان مصرف

BROI390,00038.00.390العراقي االئتمان مصرفSMOF50,0004.712.450االلعاب لمدن الموصل

SAEI11,5501.10.770العقارية لالستثمارات االمينSAEI15,0001.40.770العقارية لالستثمارات االمين

1,065,000100.001,027,050100.00

1,027,050الكلي مجموع1,065,000الكلي 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

2018/11/26

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


