
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.52االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد502.79235,496,810 االغالق

21المتدولة الشركات0.45% التغير نسبه

6المرتفعة2.27153,059,037(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره179
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM4.5404.400-3.08اللحوم تسويقIRMC9.50010.4009.47الجاهزة االلبسة

SMRI1.7901.760-1.68العقارية  المعمورةBIIB0.3600.3908.33االسالمي  المصرف

HBAG8.5008.400-1.18بغداد فندقBCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

HSAD11.25011.5002.22السدير فندق

IMAP0.6500.6601.54الدوائية المنصور

AIRP8.2508.3000.61الزراعية المنتجات

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)

IBSD38,189,00025.03.530الغازية  بغدادBMFI52,650,00022.40.160الموصل مصرف

IKLV22,757,35914.91.290اللقاحات النتاج الكنديBCOI42,750,58718.20.460التجاري المصرف

BCOI19,852,77613.00.460التجاري المصرفBIME30,500,00013.00.130االوسط الشرق مصرف

IMAP12,108,9007.90.660الدوائية المنصورBIBI24,000,00010.20.280االستثمار مصرف

BMFI8,424,0005.50.160الموصل مصرفIMAP18,350,0007.80.660الدوائية المنصور

HNTI7,445,1294.96.750السياحية االستثماراتIKLV17,583,2247.51.290اللقاحات النتاج الكندي

BIBI6,720,0004.40.280االستثمار مصرفBBOB11,500,0004.90.290بغداد مصرف

197,333,81183.79115,497,16375.46

153,059,037الكلي مجموع235,496,810الكلي 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

2018/12/6

 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 عدد117,127,708

3المتدولة الشركات

0المرتفعة46,680,586

1المنخفضة

2المستقره63

الشركة اسم
 رمز
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 السابق
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 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.6500.550-15.38االسالمي الثقة مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI45,530,58697.50.400األئتمان مصرفBROI115,627,70898.70.400األئتمان مصرف

BTRU575,0001.20.550االسالمي الثقة مصرفBTRU1,000,0000.90.550االسالمي الثقة مصرف

BAIB575,0001.21.150العراق اسيا مصرفBAIB500,0000.41.150العراق اسيا مصرف

117,127,708100.0046,680,586100.00

46,680,586الكلي مجموع117,127,708الكلي 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

2018/12/6

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