
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

492.97االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.69298,378,964 االغالق

23المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

6المرتفعة1.28137,994,406-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره158

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

BBAY0.1800.170-5.56بابل مصرفBBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفTASC7.4107.5501.89سيل اسيا

HPAL10.40010.010-3.75فلسطين فندقIKLV1.6801.7101.79اللقاحات النتاج الكندي

AMAP0.3300.320-3.03الحيواني لالنتاج الحديثةIMOS4.1504.2001.20الحديثة الخياطة

BIIB0.3600.350-2.78االسالمي  المصرفSMRI1.7301.7400.58العقارية  المعمورة

BNOI0.3800.370-2.63االهلي المصرفHNTI7.3307.3500.27السياحية االستثمارات

IBSD3.3503.340-0.30الغازية  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)

BBOB67,751,23149.10.290بغداد مصرفBBOB238,866,06480.10.290بغداد مصرف

IKLV25,846,00018.71.710اللقاحات النتاج الكنديBGUC16,520,0005.50.180الخليج مصرف

TASC7,701,0005.67.550سيل اسياIKLV15,100,0005.11.710اللقاحات النتاج الكندي

IBSD7,019,0435.13.340الغازية  بغدادAMAP7,900,0002.60.320الحيواني لالنتاج الحديثة

HMAN5,095,8783.711.900المنصور فندقIIDP4,087,2061.41.170للتمور  العراقية

IIDP4,782,0313.51.170للتمور  العراقيةBMFI4,000,0001.30.150الموصل مصرف

HPAL4,004,0002.910.010فلسطين فندقINCP2,520,0350.80.670الكيمياوية الصناعات

288,993,30596.85122,199,18388.55

137,994,406الكلي مجموع298,378,964الكلي 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

2019/2/5

 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
 

46المدرجة الشركات عدد1,066,057,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة1,081,658,000

2المنخفضة

3المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI48.00045.000-6.25الكيماوية الصنائع

VWIF0.8800.800-9.10لالستثمار الوئام

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

BINT1,050,000,00097.11.000االسالمي الدولي المصرفBINT1,050,000,00098.51.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI28,500,0002.62.850لالتصاالت الخاتمTZNI10,000,0000.92.850لالتصاالت الخاتم

BROI2,340,0000.20.390األئتمان مصرفBROI6,000,0000.60.390األئتمان مصرف

IMCI786,0000.145.000الكيماوية الصنائعVWIF40,0000.0040.800لالستثمار الوئام

VWIF32,0000.0030.800لالستثمار الوئامIMCI17,0000.045.000الكيماوية الصنائع

1,066,057,000100.001,081,658,000100.00

1,081,658,000الكلي مجموع1,066,057,000الكلي 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

2019/2/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


