
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

503.19االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد503.86592,495,980 االغالق

25المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

10المرتفعة0.67320,744,500(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره368

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

AMAP0.2500.230-8.00الحيواني لالنتاج الحديثةBNOI0.3600.3908.33االهلي المصرف

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفAIPM4.3504.5504.60اللحوم تسويق

INCP0.7200.700-2.78الكيمياوية الصناعاتBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

TASC8.0007.800-2.50سيل اسياIIDP1.3501.4003.70للتمور  العراقية

IKLV1.4001.370-2.14اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

IRMC10.14010.000-1.38الجاهزة االلبسةIMAP0.6600.6803.03الدوائية المنصور

IBSD3.5403.520-0.56الغازية  بغدادBIIB0.3500.3602.86االسالمي  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)

BCOI50,436,81115.70.470التجاري المصرفBGUC111,000,00018.70.190الخليج مصرف

IKLV47,874,00014.91.370اللقاحات النتاج الكنديBCOI105,455,55617.80.470التجاري المصرف

BNOI32,314,97510.10.390االهلي المصرفBBOB89,700,00015.10.300بغداد مصرف

SBPT31,547,2509.815.300الركاب لنقل بغدادBNOI84,979,53914.30.390االهلي المصرف

BBOB26,910,0008.40.300بغداد مصرفBIME78,050,00013.20.130االوسط الشرق مصرف

SKTA23,652,1707.44.260الكرخ العاب مدينةIKLV34,350,0005.81.370اللقاحات النتاج الكندي

BGUC21,090,0006.60.190الخليج مصرفIMAP18,160,3203.10.680الدوائية المنصور

521,695,41588.05233,825,20672.90

320,744,500الكلي مجموع592,495,980الكلي 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

2018/12/4

 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 عدد487,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة540,190,000

0المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا 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)

BAIB529,000,00097.91.150العراق اسيا مصرفBAIB460,000,00094.51.150العراق اسيا مصرف

BROI11,190,0002.10.410األئتمان مصرفBROI27,000,0005.50.410األئتمان مصرف

487,000,000100.00540,190,000100.00

540,190,000الكلي مجموع487,000,000الكلي 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

2018/12/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


