
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

502.79االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد504.85373,203,499 االغالق

24المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

9المرتفعة2.06230,339,733(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره224
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SNUC0.3400.320-5.88للمقاوالت النخبةIRMC10.40011.0005.77الجاهزة االلبسة

BNOI0.3900.380-2.56االهلي المصرفBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

HBAY44.00043.000-2.27بابل فندقBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

SKTA4.3204.240-1.85الكرخ العاب مدينةAIPM4.4004.5503.41اللحوم تسويق

IMOS4.2504.200-1.18الحديثة الخياطةSBPT15.00015.5003.33الركاب لنقل بغداد

HNTI6.7506.710-0.59السياحية االستثماراتBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

IBSD3.5303.520-0.28الغازية  بغدادBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف
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 سعر

 االغالق

(دينار)

SBPT41,879,03018.215.500الركاب لنقل بغدادBGUC138,000,00037.00.200الخليج مصرف

IBSD34,371,63214.93.520الغازية  بغدادBBOB116,214,97631.10.300بغداد مصرف

BBOB33,752,34314.70.300بغداد مصرفBCOI20,100,0005.40.470التجاري المصرف

BGUC26,264,00011.40.200الخليج مصرفBNOI20,000,0005.40.380االهلي المصرف

HBAG16,612,3997.28.390بغداد فندقBMNS17,750,0004.80.640المنصور مصرف

IKLV12,692,5005.51.290اللقاحات النتاج الكنديBIME15,801,2804.20.130االوسط الشرق مصرف

BMNS11,360,0004.90.640المنصور مصرفIBSD9,826,0192.63.520الغازية  بغداد

337,692,27590.48176,931,90476.81

230,339,733الكلي مجموع373,203,499الكلي 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

2018/12/9

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq
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47المدرجة الشركات عدد15,500,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة6,555,000

1المنخفضة

0المستقره8
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BTRU0.5500.500-9.09الثقة مصرفBROI0.4000.4102.50العراقي االئتمان مصرف
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BROI5,005,00076.40.410العراقي االئتمان مصرفBROI12,500,00080.60.410العراقي االئتمان مصرف

BTRU1,550,00023.60.500الثقة مصرفBTRU3,000,00019.40.500الثقة مصرف

15,500,000100.006,555,000100.00

6,555,000الكلي مجموع15,500,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة
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