
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

506.92االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد508.62613,941,487 االغالق

26المتدولة الشركات0.34% التغير نسبه

8المرتفعة1.70207,762,141(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره224

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM4.9904.500-9.82اللحوم تسويقBMNS0.6400.7009.38المنصور مصرف

IRMC11.07010.000-9.67الجاهزة االلبسةAMAP0.1900.2005.26الحيواني لالنتاج الحديثة

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرفNGIR0.5800.6105.17للتأمين الخليج

AIRP8.5008.400-1.18الزراعية المنتجاتTASC7.5007.6502.00سيل اسيا

IBSD3.5303.520-0.28الغازية  بغدادSKTA4.1804.2401.44الكرخ العاب مدينة

HBAY44.50044.480-0.04بابل فندقHMAN11.85012.0001.27المنصور فندق

IKLV1.2901.3000.78اللقاحات النتاج الكندي

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)

BIME34,320,00016.50.130االوسط الشرق مصرفBIME264,000,00043.00.130االوسط الشرق مصرف

BMNS33,545,97916.10.700المنصور مصرفBGUC122,268,29519.90.190الخليج مصرف

BBOB24,945,90012.00.300بغداد مصرفBBOB83,153,00013.50.300بغداد مصرف

BGUC22,553,77610.90.190الخليج مصرفBMNS50,094,9708.20.700المنصور مصرف

IKLV21,886,50010.51.300اللقاحات النتاج الكنديBCOI41,661,4396.80.480التجاري المصرف

BCOI19,997,4919.60.480التجاري المصرفIKLV16,855,0002.71.300اللقاحات النتاج الكندي

IBSD15,444,8937.43.520الغازية  بغدادBNOI9,730,0001.60.360االهلي المصرف

587,762,70495.74172,694,53983.12

207,762,141الكلي مجموع613,941,487الكلي 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

2019/1/7

 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 عدد510,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة508,600

0المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.8300.8603.61العقارية  االمين

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT500,00098.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT500,00098.01.000االسالمي الدولي المصرف

SAEI8,6001.70.860العقارية  االمينSAEI10,0002.00.860العقارية  االمين

510,000100.00508,600100.00

508,600الكلي مجموع510,000الكلي 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

2019/1/7

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