
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )
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BIIB0.3800.350-7.89االسالمي  المصرفIIDP1.0401.1106.73للتمور  العراقية

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفIRMC10.87011.2503.50الجاهزة االلبسة

HBAY46.00043.000-6.52بابل فندقAIRP8.1908.2000.12الزراعية المنتجات

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرف

BMNS0.6500.630-3.08المنصور مصرف

BNAI1.1001.080-1.82االسالمي الوطني المصرف

HSAD11.20011.000-1.79السدير فندق
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IIDP119,716,83834.61.110للتمور  العراقيةBIME232,933,10429.70.130االوسط الشرق مصرف

BNOI82,126,13823.80.400االهلي المصرفBNOI194,138,30524.70.400االهلي المصرف

BIME30,281,3048.80.130االوسط الشرق مصرفBGUC121,300,00015.50.170الخليج مصرف

BMNS29,779,1008.60.630المنصور مصرفIIDP111,706,92314.21.110للتمور  العراقية

BGUC20,696,6826.00.170الخليج مصرفBMNS46,530,0005.90.630المنصور مصرف

IBSD14,667,9584.23.540الغازية  بغدادBBOB33,964,1754.30.300بغداد مصرف

BBOB10,189,2532.90.300بغداد مصرفBIBI14,450,0001.80.290االستثمار مصرف

755,022,50796.24307,457,27288.97

345,578,122الكلي مجموع784,551,667الكلي 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

2018/11/25

 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
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MTAH1.0001.0000.00المالي للتحويل الحرير
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MTAH5,000,000100.01.000المالي للتحويل الحريرMTAH5,000,000100.01.000المالي للتحويل الحرير

5,000,000100.005,000,000100.00

5,000,000الكلي مجموع5,000,000الكلي 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

2018/11/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


