
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

501.15االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد498.27466,280,796 االغالق

25المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

4المرتفعة2.88218,655,438-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره303

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

HKAR0.9000.810-10.00كربالء فنادقAMAP0.3300.3609.09الحيواني لالنتاج الحديثة

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفIRMC8.7008.9502.87الجاهزة االلبسة

INCP0.7000.680-2.86الكيمياوية الصناعاتTASC7.7007.8501.95سيل اسيا

BMNS0.7200.700-2.78المنصور مصرفIKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

IMOS4.2504.150-2.35الحديثة الخياطة

AIPM4.3504.250-2.30اللحوم تسويق

SBPT15.99015.750-1.50الركاب لنقل 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)

BBOB111,600,00051.00.300بغداد مصرفBBOB372,000,00079.80.300بغداد مصرف

BMNS22,644,29810.40.700المنصور مصرفBMNS32,317,5696.90.700المنصور مصرف

IRMC18,888,5008.68.950الجاهزة االلبسةIMAP11,650,0002.50.640الدوائية المنصور

IBSD11,597,7005.33.350الغازية  بغدادINCP9,100,0002.00.680الكيمياوية الصناعات

IKLV9,817,7504.51.410اللقاحات النتاج الكنديBIME7,641,8411.60.130االوسط الشرق مصرف

SMRI9,155,1744.21.690العقارية  المعمورةIKLV6,875,0001.51.410اللقاحات النتاج الكندي

IMAP7,442,0003.40.640الدوائية المنصورBGUC6,000,0001.30.190الخليج مصرف

445,584,41095.56191,145,42287.42

218,655,438الكلي مجموع466,280,796الكلي 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

2019/1/16

 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 عدد2,220,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,566,000

1المنخفضة

1المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.9000.9505.56العقارية  االمين

SMOF13.40013.120-2.09االلعاب لمدن الموصل

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)

SMOF2,756,50077.313.120االلعاب لمدن الموصلBROI2,000,00090.10.400األئتمان مصرف

BROI800,00022.40.400األئتمان مصرفSMOF210,0009.513.120االلعاب لمدن الموصل

SAEI9,5000.30.950العقارية  االمينSAEI10,0000.50.950العقارية  االمين

2,220,000100.003,566,000100.00

3,566,000الكلي مجموع2,220,000الكلي 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

2019/1/16

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


