
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

513.26االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد510.121,304,317,310 االغالق

26المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

4المرتفعة3.14625,731,134-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

9المستقره261

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

BIIB0.4200.400-4.76االسالمي  المصرفAMAP0.1700.1805.88الحيواني لالنتاج الحديثة

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفIIDP1.3801.3900.72للتمور  العراقية

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفSMRI1.8501.8600.54العقارية  المعمورة

IMOS4.1003.990-2.68الحديثة الخياطةIBSD3.5803.5900.28الغازية  بغداد

TASC7.9007.700-2.53سيل اسيا

HNTI7.1507.000-2.10السياحية االستثمارات

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرف

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)

IIDP203,715,00032.61.390للتمور  العراقيةBIME462,389,34435.50.130االوسط الشرق مصرف

IBSD112,256,45917.93.590الغازية  بغدادBGUC247,600,00019.00.200الخليج مصرف

BIME60,110,6159.60.130االوسط الشرق مصرفBMFI164,851,64412.60.160الموصل مصرف

BGUC47,063,2417.50.200الخليج مصرفIIDP148,500,00011.41.390للتمور  العراقية

SMRI42,182,3016.71.860العقارية  المعمورةBBOB127,201,0009.80.290بغداد مصرف

BBOB36,908,2905.90.290بغداد مصرفBMNS37,150,0002.80.630المنصور مصرف

BMFI26,376,2634.20.160الموصل مصرفIBSD31,371,6742.43.590الغازية  بغداد

1,219,063,66293.46528,612,16984.48

625,731,134الكلي مجموع1,304,317,310الكلي 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

2018/12/24

 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 عدد360,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة4,467,700

1المنخفضة

0المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF12.70012.7500.39االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4100.400-2.44األئتمان 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)

SMOF4,463,70097.212.750االلعاب لمدن الموصلSMOF350,00097.212.750االلعاب لمدن الموصل

BROI4,0002.80.400األئتمان مصرفBROI10,0002.80.400األئتمان مصرف

360,000100.004,467,700100.00

4,467,700الكلي مجموع360,000الكلي 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

2018/12/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


