
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.33االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد487.402,021,565,078 االغالق

28المتدولة الشركات1.40-% التغير نسبه

3المرتفعة6.93701,383,549-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

7المستقره483

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

BELF0.2200.200-9.09ايالف مصرفHKAR0.8900.9708.99كربالء فنادق

AMAP0.3900.360-7.69الحيواني لالنتاج الحديثةIKLV1.5201.5401.32اللقاحات النتاج الكندي

HPAL11.00010.250-6.82فلسطين فندقHBAY49.00049.0100.02بابل فندق

BBOB0.3000.280-6.67بغداد مصرف

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرف

BCOI0.4400.420-4.55التجاري المصرف

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار 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)

BBOB397,642,90456.70.280بغداد مصرفBBOB1,406,305,52869.60.280بغداد مصرف

IKLV65,474,3139.31.540اللقاحات النتاج الكنديBGUC193,000,0009.50.180الخليج مصرف

BMNS50,169,5007.20.690المنصور مصرفBIME153,818,8437.60.120االوسط الشرق مصرف

TASC37,777,3245.47.650سيل اسياBMNS71,885,0003.60.690المنصور مصرف

BGUC34,740,0005.00.180الخليج مصرفBMFI51,000,0002.50.150الموصل مصرف

BIME18,458,2612.60.120االوسط الشرق مصرفIKLV42,375,2242.11.540اللقاحات النتاج الكندي

AMAP15,203,0722.20.360الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP40,891,4732.00.360الحيواني لالنتاج الحديثة

1,959,276,06896.92619,465,37488.32

701,383,549الكلي مجموع2,021,565,078الكلي 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

2019/1/22

 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 عدد7,150,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,546,000

2المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

SAEI1.0500.900-14.29العقارية  االمين

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)

BROI2,800,00079.00.400األئتمان مصرفBROI7,000,00097.90.400األئتمان مصرف

SMOF656,00018.513.120االلعاب لمدن الموصلSAEI100,0001.40.900العقارية  االمين

SAEI90,0002.50.900العقارية  االمينSMOF50,0000.713.120االلعاب لمدن الموصل

7,150,000100.003,546,000100.00

3,546,000الكلي مجموع7,150,000الكلي 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

2019/1/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


