
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

509.97االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد510.441,511,015,401 االغالق

26المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

7المرتفعة0.47466,673,938(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره430

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HKAR1.0000.900-10.00كربالء فنادقBBOB0.3000.33010.00بغداد مصرف

IMOS4.3904.220-3.87الحديثة الخياطةAMAP0.2200.2409.09الحيواني لالنتاج الحديثة

IIDP1.2601.220-3.17للتمور  العراقيةBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرفBIIB0.3600.3805.56االسالمي  المصرف

BMNS0.7600.740-2.63المنصور مصرفAMEF9.1509.5003.83االوسط الشرق اسماك

AIPM4.2904.200-2.10اللحوم تسويقHNTI6.9107.1503.47السياحية االستثمارات

IBSD3.4903.440-1.43الغازية  بغدادHMAN12.00012.2402.00المنصور فندق

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)

BBOB150,643,13132.30.330بغداد مصرفBIME543,000,00035.90.130االوسط الشرق مصرف

BIME70,590,00015.10.130االوسط الشرق مصرفBBOB485,271,89932.10.330بغداد مصرف

BGUC59,100,00012.70.200الخليج مصرفBGUC295,500,00019.60.200الخليج مصرف

IBSD45,295,9509.73.440الغازية  بغدادBMNS51,251,1223.40.740المنصور مصرف

BMNS37,186,5698.00.740المنصور مصرفBNOI43,693,0312.90.350االهلي المصرف

INCP15,616,3783.30.680الكيمياوية الصناعاتINCP23,125,9381.50.680الكيمياوية الصناعات

BNOI15,292,5613.30.350االهلي المصرفIBSD13,165,0000.93.440الغازية  بغداد

1,455,006,99096.29393,724,59084.37

466,673,938الكلي مجموع1,511,015,401الكلي 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

2019/1/9

 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 عدد190,382,082

4المتدولة الشركات

2المرتفعة61,607,523

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

SMOF12.75012.9001.18االلعاب لمدن الموصل

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

MTNN0.3200.3200.00المالي للتحويل النور

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)

MTNN59,880,00097.20.320المالي للتحويل النورMTNN187,125,00098.30.320المالي للتحويل النور

BROI1,088,1521.80.410األئتمان مصرفBROI2,654,0301.40.410األئتمان مصرف

BINT600,0001.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT600,0000.31.000االسالمي الدولي المصرف

SMOF39,3710.112.900االلعاب لمدن الموصلSMOF3,0520.012.900االلعاب لمدن الموصل

190,382,082100.0061,607,523100.00

61,607,523الكلي مجموع190,382,082الكلي 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

2019/1/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


