
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.77االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.9794,035,261 االغالق

27المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

9المرتفعة1.20111,862,070(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره184

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

BBAY0.1900.180-5.26بابل مصرفAMAP0.3100.3306.45الحيواني لالنتاج الحديثة

BIIB0.3700.360-2.70االسالمي  المصرفHBAY50.00053.0006.00بابل فندق

INCP0.6800.670-1.47الكيمياوية الصناعاتBGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

HNTI7.4307.330-1.35السياحية االستثماراتSMRI1.6901.7302.37العقارية  المعمورة

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةHBAG8.2508.4001.82بغداد فندق

IMOS4.1704.150-0.48الحديثة الخياطةIRMC8.7008.8501.72الجاهزة االلبسة

SBPT15.50015.7501.61الركاب لنقل 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)

SMRI26,898,48924.01.730العقارية  المعمورةBBOB21,187,27222.50.280بغداد مصرف

HBAY17,349,75015.553.000بابل فندقSMRI15,845,00316.91.730العقارية  المعمورة

AMEF9,400,0008.49.400االوسط الشرق اسماكBMNS11,099,65611.80.720المنصور مصرف

IKLV8,626,7907.71.680اللقاحات النتاج الكنديBMFI8,000,0008.50.150الموصل مصرف

BMNS7,991,7527.10.720المنصور مصرفBIBI5,499,4475.80.270االستثمار مصرف

HNTI6,507,9365.87.330السياحية االستثماراتBIME5,195,2405.50.110االوسط الشرق مصرف

BBOB5,932,4365.30.280بغداد مصرفIKLV5,179,5005.51.680اللقاحات النتاج الكندي

72,006,11876.5782,707,15473.94

111,862,070الكلي مجموع94,035,261الكلي 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

2019/2/4

 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
 

46المدرجة الشركات عدد20,570,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة32,653,800

1المنخفضة

2المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SAEI0.8600.840-2.33العقارية لالستثمارات االمين

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)

TZNI28,500,00087.32.850لالتصاالت الخاتمBROI10,500,00051.00.390العراقي االئتمان مصرف

BROI4,095,00012.50.390العراقي االئتمان مصرفTZNI10,000,00048.62.850لالتصاالت الخاتم

SAEI58,8000.20.840العقارية لالستثمارات االمينSAEI70,0000.30.840العقارية لالستثمارات االمين

20,570,000100.0032,653,800100.00

32,653,800الكلي مجموع20,570,000الكلي 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

2019/2/4

 خسارة 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


