
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

502.25االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد503.66428,805,684 االغالق

20المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

7المرتفعة1.41220,676,833(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

10المستقره232

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفIRMC9.0009.90010.00الجاهزة االلبسة

IBSD3.5403.530-0.28الغازية  بغدادBNOI0.3400.3708.82االهلي المصرف

SBPT14.75014.730-0.14الركاب لنقل بغدادBIIB0.3500.3705.71االسالمي  المصرف

HNTI6.7006.9002.99السياحية االستثمارات

HSAD11.00011.2001.82السدير فندق

IKLV1.1301.1501.77اللقاحات النتاج الكندي

BMNS0.6300.6401.59المنصور 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)

BNOI44,807,73420.30.370االهلي المصرفBNOI123,046,48228.70.370االهلي المصرف

SBPT33,142,50015.014.730الركاب لنقل بغدادBGUC115,019,40026.80.180الخليج مصرف

IBSD31,447,33414.33.530الغازية  بغدادBIBI103,845,76624.20.290االستثمار مصرف

BIBI30,121,81413.60.290االستثمار مصرفBBOB31,100,0007.30.300بغداد مصرف

BGUC20,703,4929.40.180الخليج مصرفBMNS13,500,0003.10.640المنصور مصرف

BBOB9,330,0004.20.300بغداد مصرفIBSD8,966,0002.13.530الغازية  بغداد

BMNS8,640,0003.90.640المنصور مصرفINCP6,000,0001.40.630الكيمياوية الصناعات

401,477,64893.63178,192,87480.75

220,676,833الكلي مجموع428,805,684الكلي 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

2018/11/21

 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 عدد2,090,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,930,500

2المنخفضة

0المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF12.85012.450-3.11االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4200.410-2.38األئتمان 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)

SMOF1,120,50058.012.450االلعاب لمدن الموصلBROI2,000,00095.70.410األئتمان مصرف

BROI810,00042.00.410األئتمان مصرفSMOF90,0004.312.450االلعاب لمدن الموصل

2,090,000100.001,930,500100.00

1,930,500الكلي مجموع2,090,000الكلي 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

2018/11/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


