
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

503.86االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد500.52623,215,655 االغالق

22المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

2المرتفعة3.34330,548,600-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره269

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

IKLV1.3701.290-5.84اللقاحات النتاج الكنديSKTA4.2604.3201.41الكرخ العاب مدينة

IRMC10.0009.500-5.00الجاهزة االلبسةIBSD3.5203.5300.28الغازية  بغداد

IMAP0.6800.650-4.41الدوائية المنصور

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرف

BCOI0.4700.450-4.26التجاري المصرف

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرف

BBOB0.3000.290-3.33بغداد 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)

INCP49,958,13815.10.680الكيمياوية الصناعاتBBOB148,603,00023.80.290بغداد مصرف

BBOB43,108,87013.00.290بغداد مصرفBGUC102,115,37916.40.190الخليج مصرف

SBPT34,319,91010.415.000الركاب لنقل بغدادBMFI83,490,91713.40.160الموصل مصرف

IRMC28,535,0008.69.500الجاهزة االلبسةINCP73,409,02711.80.680الكيمياوية الصناعات

IKLV27,261,7508.21.290اللقاحات النتاج الكنديBIME54,012,8178.70.130االوسط الشرق مصرف

SKTA25,994,1007.94.320الكرخ العاب مدينةBCOI40,100,5876.40.450التجاري المصرف

IBSD22,185,3846.73.530الغازية  بغدادBNOI27,475,0004.40.390االهلي المصرف

529,206,72784.92231,363,15269.99

330,548,600الكلي مجموع623,215,655الكلي 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

2018/12/5

 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 عدد464,242,292

3المتدولة الشركات

0المرتفعة530,996,917

2المنخفضة

1المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

BTRU0.7000.650-7.14االسالمي الثقة مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا 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)

BAIB529,000,00099.61.150العراق اسيا مصرفBAIB460,000,00099.11.150العراق اسيا مصرف

BROI1,216,9170.20.400األئتمان مصرفBROI3,042,2920.70.400األئتمان مصرف

BTRU780,0000.10.650االسالمي الثقة مصرفBTRU1,200,0000.30.650االسالمي الثقة مصرف

464,242,292100.00530,996,917100.00

530,996,917الكلي مجموع464,242,292الكلي 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

2018/12/5

ربحية 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


