
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

507.98االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد509.68663,057,160 االغالق

29المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

12المرتفعة1.70328,443,372(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره367

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

AMAP0.2300.210-8.70الحيواني لالنتاج الحديثةHMAN11.40012.0005.26المنصور فندق

IMOS4.3404.100-5.53الحديثة الخياطةBGUC0.2000.2105.00الخليج مصرف

AIRP8.9908.500-5.45الزراعية المنتجاتBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرفIRMC12.50012.9503.60الجاهزة االلبسة

AIPM4.4704.400-1.57اللحوم تسويقIKLV1.2401.2803.23اللقاحات النتاج الكندي

INCP0.6700.660-1.49الكيمياوية الصناعاتHPAL10.34010.6002.51فلسطين فندق

TASC7.8007.700-1.28سيل اسياIIDP1.3401.3702.24للتمور  العراقية

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)

BBOB104,194,60531.70.300بغداد مصرفBBOB347,315,35052.40.300بغداد مصرف

IBSD62,335,37819.03.600الغازية  بغدادBIME112,850,00017.00.140االوسط الشرق مصرف

BGUC19,576,4286.00.210الخليج مصرفBGUC98,768,70414.90.210الخليج مصرف

IKLV16,438,1755.01.280اللقاحات النتاج الكنديBIBI26,000,0003.90.280االستثمار مصرف

BIME15,799,0004.80.140االوسط الشرق مصرفIBSD17,318,1982.63.600الغازية  بغداد

IRMC14,986,4044.612.950الجاهزة االلبسةBIIB13,075,2502.00.400االسالمي  المصرف

SKTA11,036,4863.44.270الكرخ العاب مدينةIKLV13,060,4172.01.280اللقاحات النتاج الكندي

628,387,91994.77244,366,47774.40

328,443,372الكلي مجموع663,057,160الكلي 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

2018/12/13

 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 عدد314,700,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة346,905,000

1المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.400-2.44العراقي االئتمان مصرف

BAIB1.1501.1500.00اسيا 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)

BAIB338,905,00097.71.150اسيا مصرفBAIB294,700,00093.61.150اسيا مصرف

BROI8,000,0002.30.400العراقي االئتمان مصرفBROI20,000,0006.40.400العراقي االئتمان مصرف

314,700,000100.00346,905,000100.00

346,905,000الكلي مجموع314,700,000الكلي 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

2018/12/13

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


