
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.83االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد497.22573,826,118 االغالق

22المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

6المرتفعة0.39290,316,852(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره239

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

BELF0.2200.200-9.09ايالف مصرفIIDP1.1501.2508.70للتمور  العراقية

BNOI0.3600.340-5.56االهلي المصرفIMOS3.9004.0002.56الحديثة الخياطة

BCOI0.4300.410-4.65التجاري المصرفSKTA4.1004.2002.44الكرخ العاب مدينة

NAME0.3000.290-3.33للتأمين االمينSMRI1.7501.7902.29العقارية  المعمورة

INCP0.6300.620-1.59الكيمياوية الصناعاتIMAP0.6200.6301.61الدوائية المنصور

AIPM4.3504.300-1.15اللحوم تسويقIBSD3.5203.5500.85الغازية  بغداد

BNAI1.0801.070-0.93االسالمي الوطني المصرف

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)

IIDP113,038,50038.91.250للتمور  العراقيةBGUC105,303,41018.40.170الخليج مصرف

IKLV51,995,68917.91.250اللقاحات النتاج الكنديBBOB105,000,00018.30.300بغداد مصرف

BBOB30,500,00010.50.300بغداد مصرفIIDP94,075,00016.41.250للتمور  العراقية

BGUC17,901,5806.20.170الخليج مصرفBIME84,000,00014.60.130االوسط الشرق مصرف

IBSD17,683,3216.13.550الغازية  بغدادBMFI74,223,81412.90.160الموصل مصرف

BNOI14,706,0005.10.340االهلي المصرفBNOI42,300,0007.40.340االهلي المصرف

BMFI11,875,8104.10.160الموصل مصرفIKLV40,917,6457.11.250اللقاحات النتاج الكندي

545,819,86995.12257,700,89988.77

290,316,852الكلي مجموع573,826,118الكلي 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

2018/11/28

 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 عدد480,144,866

2المتدولة الشركات

0المرتفعة537,187,188

1المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا 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)

BAIB529,287,50098.51.150العراق اسيا مصرفBAIB460,250,00095.91.150العراق اسيا مصرف

BROI7,899,6881.50.390األئتمان مصرفBROI19,894,8664.10.390األئتمان مصرف

480,144,866100.00537,187,188100.00

537,187,188الكلي مجموع480,144,866الكلي 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

2018/11/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


