
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

509.37االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد507.9812,096,948,878 االغالق

28المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

8المرتفعة1.395,009,804,223-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره385

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفAIRP8.4508.9906.39الزراعية المنتجات

IIDP1.4001.340-4.29للتمور  العراقيةBELF0.2000.2105.00ايالف مصرف

AIPM4.6204.470-3.25اللحوم تسويقNAME0.2900.3003.45للتأمين االمين

IKLV1.2801.240-3.12اللقاحات النتاج الكنديIMOS4.2004.3403.33الحديثة الخياطة

BNOI0.3800.370-2.63االهلي المصرفIRMC12.10012.5003.31الجاهزة االلبسة

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفSBPT15.75016.0001.59الركاب لنقل بغداد

IMAP0.6600.650-1.52الدوائية المنصورHNTI6.7106.7600.75السياحية االستثمارات

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)

BIIB4,412,329,04688.10.400االسالمي  المصرفBIIB11,030,822,66991.20.400االسالمي  المصرف

HNTI173,065,9303.56.760السياحية االستثماراتBGUC551,238,7284.60.200الخليج مصرف

IBSD121,798,2502.43.580الغازية  بغدادBBOB228,500,0001.90.300بغداد مصرف

BGUC110,897,4332.20.200الخليج مصرفBIBI56,478,5420.50.280االستثمار مصرف

BBOB68,550,0001.40.300بغداد مصرفBIME45,100,0000.40.140االوسط الشرق مصرف

AIPM27,420,2500.54.470اللحوم تسويقBCOI41,128,5680.30.470التجاري المصرف

BCOI19,328,4270.40.470التجاري المصرفBMFI35,949,0890.30.160الموصل مصرف

11,989,217,59699.114,933,389,33698.47

5,009,804,223الكلي مجموع12,096,948,878الكلي 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

2018/12/12

 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 عدد142,560,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة400,364,000

1المنخفضة

3المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

BTRU0.4000.350-12.50الثقة مصرف

BROI0.4100.4100.00العراقي االئتمان 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)

TZNI399,456,00099.82.850لالتصاالت الخاتمTZNI140,160,00098.32.850لالتصاالت الخاتم

BROI410,0000.10.410العراقي االئتمان مصرفBTRU1,000,0000.70.350الثقة مصرف

BTRU350,0000.10.350الثقة مصرفBROI1,000,0000.70.410العراقي االئتمان مصرف

BZII148,0000.00.370العراق زين مصرفBZII400,0000.30.370العراق زين مصرف

142,560,000100.00400,364,000100.00

400,364,000الكلي مجموع142,560,000الكلي 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

2018/12/12

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