
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.87االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد503.291,815,337,897 االغالق

24المتدولة الشركات0.89% التغير نسبه

9المرتفعة4.42501,970,500(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره407

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

TASC8.4908.000-5.77سيل اسياBIIB0.3200.3509.38االسالمي  المصرف

HBAG8.9908.500-5.45بغداد فندقIIDP1.0101.1008.91للتمور  العراقية

HSAD12.50012.000-4.00السدير فندقBNOI0.2500.2708.00االهلي المصرف

SMRI1.7401.700-2.30العقارية  المعمورةBIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

IBSD3.5703.560-0.28الغازية  بغدادBBOB0.2900.3106.90بغداد مصرف

BGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

IKLV1.1001.1605.45اللقاحات 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)

BIME189,411,66737.70.140االوسط الشرق مصرفBIME1,399,166,66877.10.140االوسط الشرق مصرف

IBSD56,315,75011.23.560الغازية  بغدادBBOB131,639,0007.30.310بغداد مصرف

IKLV53,414,50010.61.160اللقاحات النتاج الكنديBGUC48,250,0002.70.180الخليج مصرف

BBOB39,736,4407.90.310بغداد مصرفBMNS47,400,0002.60.640المنصور مصرف

IIDP35,885,0007.11.100للتمور  العراقيةIKLV46,500,0002.61.160اللقاحات النتاج الكندي

SBPT30,876,0006.214.880الركاب لنقل بغدادBMFI40,503,6352.20.160الموصل مصرف

BMNS30,031,0006.00.640المنصور مصرفIIDP32,750,0001.81.100للتمور  العراقية

1,746,209,30396.19435,670,35786.79

501,970,500الكلي مجموع1,815,337,897الكلي 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

2018/11/14

 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 عدد44,660,610,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة16,527,853,500

0المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4205.00األئتمان مصرف

SMOF12.85012.9000.39االلعاب لمدن الموصل

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

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)

BZII16,522,849,500100.00.370العراق زين مصرفBZII44,656,350,000100.00.370العراق زين مصرف

SMOF3,354,0000.0212.900االلعاب لمدن الموصلBROI4,000,0000.010.420األئتمان مصرف

BROI1,650,0000.010.420األئتمان مصرفSMOF260,0000.00112.900االلعاب لمدن الموصل

44,660,610,000100.0016,527,853,500100.00

16,527,853,500الكلي مجموع44,660,610,000الكلي 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

2018/11/14

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