
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

511.96االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد512.66608,104,922 االغالق

27المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

12المرتفعة0.70575,929,470(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره344

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

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

BNOI0.3500.340-2.86االهلي المصرفIRMC12.90013.6005.43الجاهزة االلبسة

SBPT15.75015.510-1.52الركاب لنقل بغدادBIIB0.4000.4205.00االسالمي  المصرف

IBSD3.5903.550-1.11الغازية  بغدادHSAD11.50012.0004.35السدير فندق

HNTI7.1007.050-0.70السياحية االستثماراتBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

SMRI1.8301.820-0.55العقارية  المعمورةAIRP8.5008.8003.53الزراعية المنتجات

HBAY44.75045.5001.68بابل فندق

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)

IBSD172,879,98330.03.550الغازية  بغدادBIME213,394,42935.10.130االوسط الشرق مصرف

IRMC123,783,13121.513.600الجاهزة االلبسةBBOB97,173,91616.00.300بغداد مصرف

IIDP103,082,93917.91.350للتمور  العراقيةIIDP71,965,88111.81.350للتمور  العراقية

BBOB29,152,1755.10.300بغداد مصرفBGUC62,980,00010.40.200الخليج مصرف

BIME27,741,2764.80.130االوسط الشرق مصرفIBSD48,474,0998.03.550الغازية  بغداد

SMRI21,770,0003.81.820العقارية  المعمورةBMNS31,000,0005.10.640المنصور مصرف

BMNS19,840,0003.40.640المنصور مصرفBIIB14,910,2502.50.420االسالمي  المصرف

539,898,57588.78498,249,50486.51

575,929,470الكلي مجموع608,104,922الكلي 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

2018/12/20

 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 عدد196,148,584

3المتدولة الشركات

0المرتفعة545,787,017

0المنخفضة

3المستقره42

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

SMOF12.70012.7000.00االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI541,500,00099.22.850لالتصاالت الخاتمTZNI190,000,00096.92.850لالتصاالت الخاتم

BROI2,400,0000.40.400األئتمان مصرفBROI6,000,0003.10.400األئتمان مصرف

SMOF1,887,0170.312.700االلعاب لمدن الموصلSMOF148,5840.112.700االلعاب لمدن الموصل

196,148,584100.00545,787,017100.00

545,787,017الكلي مجموع196,148,584الكلي 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

2018/12/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


