
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

499.65االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد501.82812,942,304 االغالق

26المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

10المرتفعة2.17335,345,548(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره325

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBOB0.3300.320-3.03بغداد مصرفAMAP0.2800.3007.14الحيواني لالنتاج الحديثة

SMRI1.7401.700-2.30العقارية  المعمورةHBAY44.50047.0005.62بابل فندق

HMAN12.00011.800-1.67المنصور فندقHSAD11.00011.5004.55السدير فندق

INCP0.7100.700-1.41الكيمياوية الصناعاتIIDP1.1501.2004.35للتمور  العراقية

HNTI7.1507.100-0.70السياحية االستثماراتIMOS4.1004.2503.66الحديثة الخياطة

AIPM4.2004.3403.33اللحوم تسويق

IKLV1.3101.3503.05اللقاحات النتاج الكندي

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)

BBOB149,304,31844.50.320بغداد مصرفBBOB461,229,11856.70.320بغداد مصرف

BMNS60,467,95018.00.720المنصور مصرفBGUC193,698,26923.80.190الخليج مصرف

BGUC36,802,67111.00.190الخليج مصرفBMNS85,100,00010.50.720المنصور مصرف

HBAY19,092,0025.747.000بابل فندقBIME14,731,7361.80.130االوسط الشرق مصرف

IKLV13,129,3953.91.350اللقاحات النتاج الكنديIKLV9,727,0221.21.350اللقاحات النتاج الكندي

IBSD7,462,0002.23.370الغازية  بغدادIMAP8,790,0001.10.630الدوائية المنصور

SMRI6,042,5001.81.700العقارية  المعمورةBIBI8,240,0001.00.280االستثمار مصرف

781,516,14596.13292,300,83687.16

335,345,548الكلي مجموع812,942,304الكلي 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

2019/1/14

 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 عدد24,752,942,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة8,665,432,400

0المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.8800.9002.27العقارية  االمين

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

SMOF13.45013.4500.00االلعاب لمدن الموصل

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)

BTRU8,662,500,000100.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU24,750,000,000100.00.350االسالمي الثقة مصرف

SMOF1,775,4000.0213.450االلعاب لمدن الموصلBROI2,800,0000.010.410األئتمان مصرف

BROI1,148,0000.010.410األئتمان مصرفSMOF132,0000.00113.450االلعاب لمدن الموصل

SAEI9,0000.00010.900العقارية  االمينSAEI10,0000.000040.900العقارية  االمين

24,752,942,000100.008,665,432,400100.00

8,665,432,400الكلي مجموع24,752,942,000الكلي 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

2019/1/14

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