
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

499.48االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد503.19470,814,786 االغالق

24المتدولة الشركات0.74% التغير نسبه

14المرتفعة3.71230,614,095(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

5المستقره300

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

IRMC11.25010.140-9.87الجاهزة االلبسةIKLV1.2801.4009.38اللقاحات النتاج الكندي

HPAL10.75010.340-3.81فلسطين فندقBIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

BNOI0.3700.360-2.70االهلي المصرفINCP0.6700.7207.46الكيمياوية الصناعات

HBAY45.00044.000-2.22بابل فندقBCOI0.4400.4706.82التجاري المصرف

IBSD3.5503.540-0.28الغازية  بغدادIMOS3.9804.2506.78الحديثة الخياطة

BGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

SBPT14.60015.3004.79الركاب لنقل 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)

BGUC33,440,96114.50.190الخليج مصرفBGUC185,560,89239.40.190الخليج مصرف

BCOI31,020,17613.50.470التجاري المصرفBCOI66,946,03414.20.470التجاري المصرف

BMNS30,235,00013.10.650المنصور مصرفBMNS46,500,0009.90.650المنصور مصرف

INCP26,531,21011.50.720الكيمياوية الصناعاتBBOB38,603,0008.20.290بغداد مصرف

SBPT23,054,72510.015.300الركاب لنقل بغدادINCP38,209,0008.10.720الكيمياوية الصناعات

IKLV20,044,8248.71.400اللقاحات النتاج الكنديBNOI31,600,0006.70.360االهلي المصرف

BNOI11,825,5005.10.360االهلي المصرفIKLV14,697,6453.11.400اللقاحات النتاج الكندي

422,116,57189.66176,152,39576.38

230,614,095الكلي مجموع470,814,786الكلي 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

2018/12/3

 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 عدد477,973,708

5المتدولة الشركات

2المرتفعة537,836,800

1المنخفضة

2المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4105.13األئتمان مصرف

SMOF12.21012.5903.11االلعاب لمدن الموصل

BTRU0.8000.700-12.50االسالمي الثقة مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BAIB529,000,00098.41.150العراق اسيا مصرفBAIB460,000,00096.21.150العراق اسيا مصرف

BROI7,127,1601.30.410األئتمان مصرفBROI17,407,7083.60.410األئتمان مصرف

SMOF1,460,6400.312.590االلعاب لمدن الموصلBTRU250,0000.10.700االسالمي الثقة مصرف

BTRU175,0000.030.700االسالمي الثقة مصرفBZII200,0000.040.370العراق زين مصرف

BZII74,0000.010.370العراق زين مصرفSMOF116,0000.0212.590االلعاب لمدن الموصل

477,973,708100.00537,836,800100.00

537,836,800الكلي مجموع477,973,708الكلي 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

2018/12/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


