
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

512.39االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد511.96199,463,994 االغالق

27المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

6المرتفعة0.43154,084,022-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره164

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNAI1.0600.920-13.21االسالمي الوطني المصرفIITC7.5007.9806.40للسجاد العراقية

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفBGUC0.2000.2105.00الخليج مصرف

AMEF9.7509.100-6.67االوسط الشرق اسماكHNTI7.0107.1001.28السياحية االستثمارات

HSAD12.25011.500-6.12السدير فندقHBAG8.4008.5001.19بغداد فندق

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفSMRI1.8201.8300.55العقارية  المعمورة

SBPT16.00015.750-1.56الركاب لنقل بغدادHPAL10.95011.0000.46فلسطين فندق

IRMC13.10012.900-1.53الجاهزة 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)

IBSD57,005,46137.03.590الغازية  بغدادBGUC112,000,00056.20.210الخليج مصرف

BGUC22,425,51914.60.210الخليج مصرفIBSD15,970,6538.03.590الغازية  بغداد

HBAY14,516,7609.444.750بابل فندقBNOI13,731,3336.90.350االهلي المصرف

AMEF9,646,0006.39.100االوسط الشرق اسماكBBOB12,933,9046.50.300بغداد مصرف

SMRI9,178,0866.01.830العقارية  المعمورةBIBI9,130,0004.60.280االستثمار مصرف

HPAL5,500,0003.611.000فلسطين فندقBMNS7,000,0003.50.640المنصور مصرف

BNOI4,805,9673.10.350االهلي المصرفBIME6,303,3443.20.130االوسط الشرق مصرف

177,069,23488.77123,077,79379.88

154,084,022الكلي مجموع199,463,994الكلي 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

2018/12/19

 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 عدد24,762,855,968

5المتدولة الشركات

3المرتفعة8,677,890,827

0المنخفضة

2المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF1.1501.30013.04لالستثمار االمين

SAEI0.8000.8303.75العقارية  االمين

SMOF12.60012.7000.79االلعاب لمدن الموصل

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

BROI0.4000.4000.00األئتمان 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)

BTRU8,662,500,00099.80.350االسالمي الثقة مصرفBTRU24,750,000,00099.90.350االسالمي الثقة مصرف

SMOF10,569,5270.112.700االلعاب لمدن الموصلBROI12,000,0000.10.400األئتمان مصرف

BROI4,800,0000.10.400األئتمان مصرفSMOF835,9680.00312.700االلعاب لمدن الموصل

VAMF13,0000.00011.300لالستثمار االمينSAEI10,0000.000040.830العقارية  االمين

SAEI8,3000.00010.830العقارية  االمينVAMF10,0000.000041.300لالستثمار االمين

24,762,855,968100.008,677,890,827100.00

8,677,890,827الكلي مجموع24,762,855,968الكلي 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

2018/12/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




