
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.22االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد498.02575,896,246 االغالق

26المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

7المرتفعة0.80286,294,463(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره353

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

TASC8.3208.000-3.85سيل اسياBNOI0.3400.3708.82االهلي المصرف

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفBCOI0.4100.4304.88التجاري المصرف

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفINCP0.6200.6403.23الكيمياوية الصناعات

BIIB0.3400.330-2.94االسالمي  المصرفSBPT14.30014.6002.10الركاب لنقل بغداد

BNAI1.0701.060-0.93االسالمي الوطني المصرفIIDP1.2501.2701.60للتمور  العراقية

IMOS4.0003.980-0.50الحديثة الخياطةBMNS0.6300.6401.59المنصور مصرف

IBSD3.5503.5700.56الغازية  بغداد

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)

IBSD50,721,05317.73.570الغازية  بغدادBGUC125,364,58021.80.170الخليج مصرف

IKLV28,159,8219.81.250اللقاحات النتاج الكنديBBOB80,400,00014.00.290بغداد مصرف

BBOB23,316,0008.10.290بغداد مصرفBIBI69,560,65212.10.280االستثمار مصرف

BCOI23,028,8008.00.430التجاري المصرفBIME60,000,00010.40.130االوسط الشرق مصرف

BGUC21,311,9797.40.170الخليج مصرفBCOI53,660,0009.30.430التجاري المصرف

BIBI19,476,9836.80.280االستثمار مصرفBMFI53,250,0009.20.160الموصل مصرف

TASC18,735,0006.58.000سيل اسياBNOI33,946,8965.90.370االهلي المصرف

476,182,12882.69184,749,63664.53

286,294,463الكلي مجموع575,896,246الكلي 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

2018/11/29

 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 عدد465,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة531,145,000

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BAIB529,000,00099.61.150العراق اسيا مصرفBAIB460,000,00098.81.150العراق اسيا مصرف

BROI2,145,0000.40.390األئتمان مصرفBROI5,500,0001.20.390األئتمان مصرف

465,500,000100.00531,145,000100.00

531,145,000الكلي مجموع465,500,000الكلي 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

2018/11/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


