
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.66االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد496.83379,532,031 االغالق

23المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

5المرتفعة1.17238,715,927(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره212

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

BNOI0.3900.360-7.69االهلي المصرفIKLV1.1801.2505.93اللقاحات النتاج الكندي

AMAP0.2700.250-7.41الحيواني لالنتاج الحديثةIIDP1.1001.1504.55للتمور  العراقية

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفBCOI0.4200.4302.38التجاري المصرف

BIIB0.3500.340-2.86االسالمي  المصرفHBAY44.00044.6001.36بابل فندق

SMRI1.8001.750-2.78العقارية  المعمورةIBSD3.4903.5200.86الغازية  بغداد

SBPT14.60014.300-2.05الركاب لنقل بغداد

HMAN11.50011.400-0.87المنصور فندق

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)

IIDP81,854,77534.31.150للتمور  العراقيةIIDP73,132,84819.31.150للتمور  العراقية

IBSD66,062,12027.73.520الغازية  بغدادBGUC71,051,70518.70.170الخليج مصرف

BBOB20,400,0008.50.300بغداد مصرفBBOB68,000,00017.90.300بغداد مصرف

IKLV19,414,0418.11.250اللقاحات النتاج الكنديBMFI51,670,24913.60.160الموصل مصرف

BNOI12,108,1495.10.360االهلي المصرفBNOI33,575,4138.80.360االهلي المصرف

BGUC12,078,7905.10.170الخليج مصرفBIME25,000,0006.60.130االوسط الشرق مصرف

BMFI8,267,2403.50.160الموصل مصرفIBSD18,862,9085.03.520الغازية  بغداد

341,293,12389.92220,185,11592.24

238,715,927الكلي مجموع379,532,031الكلي 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

2018/11/27

 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 عدد2,492,434

3المتدولة الشركات

1المرتفعة4,049,445

1المنخفضة

1المستقره15

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

SMOF12.45012.200-2.01االلعاب لمدن الموصلBROI0.3900.4002.56العراقي االئتمان 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)

SMOF2,961,94573.112.200االلعاب لمدن الموصلBROI2,000,00080.20.400العراقي االئتمان مصرف

BROI800,00019.80.400االسالمي العراق اسيا مصرفBAIB250,00010.01.150االسالمي العراق اسيا مصرف

SMOF242,4349.712.200BAIBBAIB287,5007.11.150االلعاب لمدن الموصل

2,492,434100.004,049,445100.00

4,049,445الكلي مجموع2,492,434الكلي 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

2018/11/27

 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


