
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.80االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد487.24624,055,617 االغالق

26المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

6المرتفعة1.56402,780,210-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره314

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

HKAR0.9600.870-9.37كربالء فنادقIKLV1.5901.6906.29اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفBNOI0.3400.3502.94االهلي المصرف

AMAP0.3400.320-5.88الحيواني لالنتاج الحديثةBCOI0.4200.4302.38التجاري المصرف

IRMC8.9508.700-2.79الجاهزة االلبسةHPAL10.22010.4001.76فلسطين فندق

HNTI7.2507.110-1.93السياحية االستثماراتSMRI1.6501.6701.21العقارية  المعمورة

IBSD3.3503.300-1.49الغازية  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)

IKLV112,236,94127.91.690اللقاحات النتاج الكنديBBOB271,952,53243.60.270بغداد مصرف

BBOB73,427,18418.20.270بغداد مصرفINCP100,100,00016.00.670الكيمياوية الصناعات

INCP67,484,50016.80.670الكيمياوية الصناعاتIKLV65,427,96710.51.690اللقاحات النتاج الكندي

TASC26,712,2506.67.310سيل اسياBIME63,783,50010.20.110االوسط الشرق مصرف

HBAY21,461,2505.350.000بابل فندقBMNS26,812,3714.30.700المنصور مصرف

BMNS18,768,6604.70.700المنصور مصرفBGUC25,582,1274.10.180الخليج مصرف

AIPM18,039,6504.54.040اللحوم تسويقBNOI13,750,0002.20.350االهلي المصرف

567,408,49790.92338,130,43583.95

402,780,210الكلي مجموع624,055,617الكلي 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

2019/1/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد523,840,000

6المتدولة الشركات

0المرتفعة737,077,400

2المنخفضة

4المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.9000.860-4.44العقارية لالستثمارات االمين

IMCI60.00048.000-20.00الكيماوية الصنائع

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)

BAIB488,750,00066.31.150اسيا مصرفBAIB425,000,00081.11.150 اسيا مصرف

TZNI142,500,00019.32.850لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,0009.52.850لالتصاالت الخاتم

IMCI57,600,0007.848.000الكيماوية الصنائعBINT47,500,0009.11.000االسالمي الدولي المصرف

BINT47,500,0006.41.000االسالمي الدولي المصرفIMCI1,200,0000.248.000الكيماوية الصنائع

SMOF650,0000.113.000االلعاب لمدن الموصلSAEI90,0000.00.860العقارية لالستثمارات االمين

SAEI77,4000.00.860العقارية لالستثمارات االمينSMOF50,0000.013.000االلعاب لمدن الموصل

523,840,000100.00737,077,400100.00

737,077,400الكلي مجموع523,840,000الكلي 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

2019/1/30

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


