
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.39االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد494.33607,370,688 االغالق

26المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

11المرتفعة0.941,568,393,706(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره350

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1300.120-7.69االوسط الشرق مصرفHKAR0.8100.8909.88كربالء فنادق

AMAP0.4200.390-7.14الحيواني لالنتاج الحديثةIKLV1.4101.5207.80اللقاحات النتاج الكندي

HSAD12.00011.250-6.25السدير فندقBGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

BSUC0.8300.800-3.61سومر مصرفIIDP1.1401.2005.26للتمور  العراقية

HBAG8.5008.250-2.94بغداد فندقHBAY47.00049.0004.26بابل فندق

AAHP1.2001.170-2.50الزراعي لالنتاج االهليةBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

HMAN11.70012.0002.56المنصور فندق

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)

TASC1,195,247,00876.27.700سيل اسياTASC158,251,94626.17.700سيل اسيا

HBAG82,640,7005.38.250بغداد فندقBGUC155,000,00025.50.190الخليج مصرف

IKLV76,401,4904.91.520اللقاحات النتاج الكنديBIME104,044,02317.10.120االوسط الشرق مصرف

HBAY56,800,0003.649.000بابل فندقIKLV51,138,0008.41.520اللقاحات النتاج الكندي

BGUC27,927,0001.80.190الخليج مصرفBBOB34,374,3245.70.300بغداد مصرف

IBSD23,097,7601.53.380الغازية  بغدادAMAP31,274,5005.10.390الحيواني لالنتاج الحديثة

BMNS20,240,5001.30.700المنصور مصرفBMNS28,915,0004.80.700المنصور مصرف

562,997,79392.691,482,354,45794.51

1,568,393,706الكلي مجموع607,370,688الكلي 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

2019/1/21

 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 عدد8,980,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة4,010,500

0المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI1.0001.0505.00العقارية  االمين

VAMF1.5501.6003.23لالستثمار االمين

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

SMOF13.12013.1200.00االلعاب 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)

BROI3,656,00091.20.410األئتمان مصرفBROI8,935,00099.50.410األئتمان مصرف

SMOF328,0008.213.120االلعاب لمدن الموصلSMOF25,0000.313.120االلعاب لمدن الموصل

VAMF16,0000.41.600لالستثمار االمينVAMF10,0000.11.600لالستثمار االمين

SAEI10,5000.31.050العقارية  االمينSAEI10,0000.11.050العقارية  االمين

8,980,000100.004,010,500100.00

4,010,500الكلي مجموع8,980,000الكلي 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

2019/1/21

ربحية 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


