
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

508.62االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد509.97414,913,511 االغالق

25المتدولة الشركات0.27% التغير نسبه

7المرتفعة1.35264,989,997(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره247

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC10.0009.150-8.50الجاهزة االلبسةAMAP0.2000.22010.00الحيواني لالنتاج الحديثة

BIIB0.3800.360-5.26االسالمي  المصرفBMNS0.7000.7608.57المنصور مصرف

AIPM4.5004.290-4.67اللحوم تسويقBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

SMRI1.8001.780-1.11العقارية  المعمورةIMOS4.3404.3901.15الحديثة الخياطة

IBSD3.5203.490-0.85الغازية  بغدادIIDP1.2501.2600.80للتمور  العراقية

SKTA4.2404.210-0.71الكرخ العاب مدينةIITC8.1308.1500.25للسجاد العراقية

TASC7.6507.600-0.65سيل اسياHBAY44.48044.4900.02بابل فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HBAY71,317,69026.944.490بابل فندقBGUC241,504,20758.20.200الخليج مصرف

BGUC45,915,79917.30.200الخليج مصرفBMNS60,403,88714.60.760المنصور مصرف

BMNS45,387,48217.10.760المنصور مصرفBBOB59,057,27814.20.300بغداد مصرف

AIPM22,246,5008.44.290اللحوم تسويقBIBI8,047,9411.90.280االستثمار مصرف

IBSD19,739,6857.43.490الغازية  بغدادINCP6,660,0741.60.680الكيمياوية الصناعات

BBOB17,717,1836.70.300بغداد مصرفBIIB6,360,0001.50.360االسالمي  المصرف

SBPT7,302,4852.816.500الركاب لنقل بغدادBIME6,014,1881.40.130االوسط الشرق مصرف

388,047,57593.52229,626,82586.65

264,989,997الكلي مجموع414,913,511الكلي 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

2019/1/8

 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

1المرتفعة2,014,500

0المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF1.4001.4503.57لالستثمار االمين

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI2,000,00099.30.400األئتمان مصرفBROI5,000,00099.80.400األئتمان مصرف

VAMF14,5000.71.450لالستثمار االمينVAMF10,0000.21.450لالستثمار االمين

5,010,000100.002,014,500100.00

2,014,500الكلي 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

2019/1/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


