
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

512.66االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد513.26214,515,061 االغالق

22المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

7المرتفعة0.60262,613,616(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره183

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

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفNGIR0.5600.5803.57للتأمين الخليج

AMAP0.1800.170-5.56الحيواني لالنتاج الحديثةSBPT15.51016.0003.16الركاب لنقل بغداد

HBAY45.50044.500-2.20بابل فندقIIDP1.3501.3802.22للتمور  العراقية

BNAI0.9200.900-2.17االسالمي الوطني المصرفSMRI1.8201.8501.65العقارية  المعمورة

TASC8.0007.900-1.25سيل اسياHNTI7.0507.1501.42السياحية االستثمارات

IKLV1.2801.270-0.78اللقاحات النتاج الكنديIBSD3.5503.5800.85الغازية  بغداد

SKTA4.2204.200-0.47الكرخ العاب مدينةIRMC13.60013.6500.37الجاهزة االلبسة

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)

IIDP54,725,82020.81.380للتمور  العراقيةBBOB42,500,00019.80.300بغداد مصرف

IKLV47,288,25018.01.270اللقاحات النتاج الكنديIIDP39,409,49618.41.380للتمور  العراقية

IBSD36,105,50013.73.580الغازية  بغدادIKLV37,675,00017.61.270اللقاحات النتاج الكندي

SMRI32,985,42112.61.850العقارية  المعمورةBMNS26,650,00012.40.640المنصور مصرف

IRMC23,012,8618.813.650الجاهزة االلبسةBIME25,063,63511.70.130االوسط الشرق مصرف

BMNS17,056,0006.50.640المنصور مصرفSMRI18,000,0008.41.850العقارية  المعمورة

BBOB12,750,0004.90.300بغداد مصرفIBSD10,100,0004.73.580الغازية  بغداد

199,398,13192.95223,923,85285.27

262,613,616الكلي مجموع214,515,061الكلي 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

2018/12/23

 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 عدد5,010,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة2,064,000

0المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF1.3001.4007.69لالستثمار االمين

BROI0.4000.4102.50األئتمان 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)

BROI2,050,00099.30.410األئتمان مصرفBROI5,000,00099.80.410األئتمان مصرف

VAMF14,0000.71.400لالستثمار االمينVAMF10,0000.21.400لالستثمار االمين

5,010,000100.002,064,000100.00

2,064,000الكلي مجموع5,010,000الكلي 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

2018/12/23

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


