
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.02االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد499.48435,328,195 االغالق

19المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

7المرتفعة1.46348,218,319(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

10المستقره264

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

SKTA4.2004.150-1.19الكرخ العاب مدينةBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

IBSD3.5703.550-0.56الغازية  بغدادINCP0.6400.6704.69الكيمياوية الصناعات

BIIB0.3300.3403.03االسالمي  المصرف

IKLV1.2501.2802.40اللقاحات النتاج الكندي

IIDP1.2701.3002.36للتمور  العراقية

BCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

HBAY44.60045.0000.90بابل 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)

IIDP101,565,00029.21.300للتمور  العراقيةBNOI107,143,38724.60.370االهلي المصرف

IBSD55,134,46315.83.550الغازية  بغدادIIDP79,050,00018.21.300للتمور  العراقية

BNOI40,895,42111.70.370االهلي المصرفBGUC43,200,0009.90.180الخليج مصرف

SBPT29,570,8408.514.600الركاب لنقل بغدادBCOI39,550,0009.10.440التجاري المصرف

IKLV28,706,9748.21.280اللقاحات النتاج الكنديBMFI38,000,0008.70.160الموصل مصرف

IITC20,393,3735.97.250للسجاد العراقيةINCP23,498,8985.40.670الكيمياوية الصناعات

BCOI17,592,0005.10.440التجاري المصرفIKLV22,560,5795.21.280اللقاحات النتاج الكندي

353,002,86481.09293,858,07084.39

348,218,319الكلي مجموع435,328,195الكلي 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

2018/12/2

 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 عدد4,815,594

3المتدولة الشركات

1المرتفعة5,945,166

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.20012.2100.08االلعاب لمدن الموصل

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

BTRU1.0000.800-20.00االسالمي الثقة 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)

SMOF4,004,88067.412.210االلعاب لمدن الموصلBROI3,987,59482.80.390األئتمان مصرف

BROI1,540,28625.90.390األئتمان مصرفBTRU500,00010.40.800االسالمي الثقة مصرف

BTRU400,0006.70.800االسالمي الثقة مصرفSMOF328,0006.812.210االلعاب لمدن الموصل

4,815,594100.005,945,166100.00

5,945,166الكلي مجموع4,815,594الكلي 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

2018/12/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


