
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

499.92االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد501.76416,173,822 االغالق

20المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

12المرتفعة1.84207,602,015(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

5المستقره236

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

SMRI1.7901.750-2.23العقارية  المعمورةBNOI0.2000.22010.00االهلي المصرف

HNTI6.7506.700-0.74السياحية االستثماراتIKLV1.0401.1308.65اللقاحات النتاج الكندي

SBPT15.00014.900-0.67الركاب لنقل بغدادBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

TASC8.0008.3504.38سيل اسيا

SKTA4.1004.2603.90الكرخ العاب مدينة

IMAP0.6100.6303.28الدوائية المنصور

BMNS0.6300.6503.17المنصور 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)

IBSD48,016,09623.13.590الغازية  بغدادBIME233,058,65956.00.130االوسط الشرق مصرف

BIME30,297,62614.60.130االوسط الشرق مصرفBGUC63,089,00015.20.170الخليج مصرف

TASC23,581,84311.48.350سيل اسياINCP23,800,0005.70.640الكيمياوية الصناعات

AISP21,796,71210.54.800البذور انتاجBCOI17,616,2654.20.410التجاري المصرف

INCP15,232,0007.30.640الكيمياوية الصناعاتIMAP15,421,2333.70.630الدوائية المنصور

BGUC10,725,1305.20.170الخليج مصرفBNOI15,000,0003.60.220االهلي المصرف

IMAP9,519,9524.60.630الدوائية المنصورIBSD13,363,8923.23.590الغازية  بغداد

381,349,04991.63159,169,35976.67

207,602,015الكلي مجموع416,173,822الكلي 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

2018/11/11

 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 عدد1,536,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,057,640

1المنخفضة

0المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

SMOF13.00012.990-0.08االلعاب لمدن الموصل

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)

BROI590,00055.80.400األئتمان مصرفBROI1,500,00097.70.400األئتمان مصرف

SMOF467,64044.212.990االلعاب لمدن الموصلSMOF36,0002.312.990االلعاب لمدن الموصل

1,536,000100.001,057,640100.00

1,057,640الكلي مجموع1,536,000الكلي 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

2018/11/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


