
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

509.68االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد511.34301,726,593 االغالق

25المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

5المرتفعة1.66239,311,571(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره261

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

AMAP0.2100.200-4.76الحيواني لالنتاج الحديثةAIPM4.4004.84010.00اللحوم تسويق

BNOI0.3700.360-2.70االهلي المصرفBCOI0.4600.4804.35التجاري المصرف

IRMC12.95012.600-2.70الجاهزة االلبسةBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IMOS4.1004.000-2.44الحديثة الخياطةHNTI6.8007.0002.94السياحية االستثمارات

INCP0.6600.650-1.52الكيمياوية الصناعاتHMAN12.00012.2502.08المنصور فندق

HPAL10.60010.440-1.51فلسطين فندق

HBAG8.5008.400-1.18بغداد 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)

AIPM92,977,95038.94.840اللحوم تسويقBGUC103,350,00034.30.210الخليج مصرف

BCOI33,794,44414.10.480التجاري المصرفBCOI69,786,32423.10.480التجاري المصرف

HPAL23,822,85010.010.440فلسطين فندقBIME56,000,00018.60.140االوسط الشرق مصرف

BGUC20,680,0008.60.210الخليج مصرفAIPM20,094,0006.74.840اللحوم تسويق

IBSD18,836,5587.93.590الغازية  بغدادBMFI10,000,0003.30.160الموصل مصرف

BIME7,840,0003.30.140االوسط الشرق مصرفBIBI9,203,1063.10.280االستثمار مصرف

IRMC7,500,2243.112.600الجاهزة االلبسةBNOI9,200,0003.00.360االهلي المصرف

277,633,43092.01205,452,02585.85

239,311,571الكلي مجموع301,726,593الكلي 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

2018/12/16

 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 عدد350,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة280,000

0المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7700.8003.90العقارية  االمين

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)

SAEI280,000100.00.800العقارية  االمينSAEI350,000100.00.800العقارية  االمين

350,000100.00280,000100.00

280,000الكلي مجموع350,000الكلي 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

2018/12/16

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


