
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

504.85االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد509.371,317,773,046 االغالق

22المتدولة الشركات0.90% التغير نسبه

11المرتفعة4.52445,004,247(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

10المستقره377

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

IKLV1.2901.280-0.78اللقاحات النتاج الكنديIRMC11.00012.10010.00الجاهزة االلبسة

BIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

BGUC0.2000.2105.00الخليج مصرف

HBAY43.00044.0002.33بابل فندق

BCOI0.4700.4802.13التجاري المصرف

IBSD3.5203.5801.70الغازية  بغداد

SBPT15.50015.7501.61الركاب 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)

BGUC161,950,01936.40.210الخليج مصرفBGUC783,577,59759.50.210الخليج مصرف

IBSD71,932,79516.23.580الغازية  بغدادBBOB187,768,07814.20.300بغداد مصرف

BBOB56,330,42312.70.300بغداد مصرفBIME108,568,7388.20.140االوسط الشرق مصرف

NAME30,856,4386.90.290للتأمين االمينNAME106,401,5118.10.290للتأمين االمين

INCP15,668,5033.50.680الكيمياوية الصناعاتINCP23,367,0051.80.680الكيمياوية الصناعات

IRMC15,335,3813.412.100الجاهزة االلبسةBMNS22,000,0001.70.640المنصور مصرف

BIME15,098,9363.40.140االوسط الشرق مصرفBNOI22,000,0001.70.380االهلي المصرف

1,253,682,92995.14367,172,49682.51

445,004,247الكلي مجموع1,317,773,046الكلي 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

2018/12/11

 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 عدد754,785,707

4المتدولة الشركات

0المرتفعة1,001,120,139

2المنخفضة

2المستقره50

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.8602.850-0.35لالتصاالت الخاتم

BTRU0.5000.400-20.00االسالمي الثقة مصرف

MTNO1.0001.0000.00المالي للتحويل النبالء

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

MTNO592,499,99959.21.000المالي للتحويل النبالءMTNO592,499,99978.51.000المالي للتحويل النبالء

TZNI399,570,00039.92.850لالتصاالت الخاتمTZNI140,200,00018.62.850لالتصاالت الخاتم

BROI7,825,1400.80.410األئتمان مصرفBROI19,085,7082.50.410األئتمان مصرف

BTRU1,225,0000.10.400االسالمي الثقة مصرفBTRU3,000,0000.40.400االسالمي الثقة مصرف

754,785,707100.001,001,120,139100.00

1,001,120,139الكلي مجموع754,785,707الكلي 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

2018/12/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


