
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

508.97االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد499.65996,616,881 االغالق

21المتدولة الشركات1.83-% التغير نسبه

5المرتفعة9.32353,103,707-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

6المستقره274

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

BSUC0.9000.830-7.78سومر مصرفAMAP0.2600.2807.69الحيواني لالنتاج الحديثة

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفIKLV1.2801.3102.34اللقاحات النتاج الكندي

IIDP1.2201.150-5.74للتمور  العراقيةINCP0.7000.7101.43الكيمياوية الصناعات

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفAIPM4.1504.2001.20اللحوم تسويق

HSAD11.50011.000-4.35السدير فندقHBAY44.00044.5001.14بابل فندق

BMNS0.7200.700-2.78المنصور مصرف

IBSD3.4403.350-2.62الغازية  بغداد

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)

BBOB140,722,95539.90.330بغداد مصرفBBOB426,433,19842.80.330بغداد مصرف

BGUC52,260,00014.80.190الخليج مصرفBGUC274,000,00027.50.190الخليج مصرف

IBSD29,722,1588.43.350الغازية  بغدادBIME127,000,00012.70.130االوسط الشرق مصرف

BMNS28,188,0008.00.700المنصور مصرفBMNS40,040,0004.00.700المنصور مصرف

IKLV23,783,5506.71.310اللقاحات النتاج الكنديBMFI35,472,4453.60.160الموصل مصرف

BIME16,510,0004.70.130االوسط الشرق مصرفBIBI34,382,1573.40.280االستثمار مصرف

INCP12,154,4323.40.710الكيمياوية الصناعاتIKLV18,410,0001.81.310اللقاحات النتاج الكندي

955,737,80095.90303,341,09585.91

353,103,707الكلي مجموع996,616,881الكلي 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

2019/1/13

 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 عدد4,100,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة2,985,000

1المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.29013.4501.20االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4200.410-2.38األئتمان 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)

BROI1,640,00054.90.410األئتمان مصرفBROI4,000,00097.60.410األئتمان مصرف

SMOF1,345,00045.113.450االلعاب لمدن الموصلSMOF100,0002.413.450االلعاب لمدن الموصل

4,100,000100.002,985,000100.00

2,985,000الكلي مجموع4,100,000الكلي 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

2019/1/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


