
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

501.82االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد501.15878,027,404 االغالق

28المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

9المرتفعة0.67347,634,323-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره319

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

BBOB0.3200.300-6.25بغداد مصرفAMAP0.3000.33010.00الحيواني لالنتاج الحديثة

HKAR0.9600.900-6.25كربالء فنادقHSAD11.50012.0004.35السدير فندق

IIDP1.2001.150-4.17للتمور  العراقيةIKLV1.3501.4003.70اللقاحات النتاج الكندي

IRMC9.0008.700-3.33الجاهزة االلبسةTASC7.5007.7002.67سيل اسيا

SBPT16.00015.990-0.06الركاب لنقل بغدادIMAP0.6300.6401.59الدوائية المنصور

HBAY47.00047.5001.06بابل فندق

HNTI7.1007.1500.70السياحية االستثمارات

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)

BBOB230,732,00066.40.300بغداد مصرفBBOB762,140,00086.80.300بغداد مصرف

IBSD17,752,0505.13.380الغازية  بغدادAMAP28,061,6113.20.330الحيواني لالنتاج الحديثة

IKLV11,674,7803.41.400اللقاحات النتاج الكنديINCP15,706,4261.80.700الكيمياوية الصناعات

INCP10,999,4983.20.700الكيمياوية الصناعاتBGUC11,761,5001.30.190الخليج مصرف

TASC10,968,8753.27.700سيل اسياIMAP9,079,4981.00.640الدوائية المنصور

AMAP9,221,4672.70.330الحيواني لالنتاج الحديثةIKLV8,398,0001.01.400اللقاحات النتاج الكندي

BKUI8,983,3342.61.100كوردستان مصرفBKUI8,166,6670.91.100كوردستان مصرف

843,313,70296.05300,332,00486.39

347,634,323الكلي مجموع878,027,404الكلي 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

2019/1/15

 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 عدد18,370,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة8,270,500

2المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.45013.400-0.37االلعاب لمدن الموصل

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

SAEI0.9000.9000.00العقارية  االمين

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

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)

BROI7,200,00087.10.400األئتمان مصرفBROI18,000,00098.00.400األئتمان مصرف

TZNI712,5008.62.850لالتصاالت الخاتمTZNI250,0001.42.850لالتصاالت الخاتم

SMOF268,0003.213.400االلعاب لمدن الموصلSAEI100,0000.50.900العقارية  االمين

SAEI90,0001.10.900العقارية  االمينSMOF20,0000.113.400االلعاب لمدن الموصل

18,370,000100.008,270,500100.00

8,270,500الكلي مجموع18,370,000الكلي 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

2019/1/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


