
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد500.06347,171,469 االغالق

30المتدولة الشركات0.64% التغير نسبه

9المرتفعة3.19471,937,240(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره381

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

BNAI0.9400.880-6.38االسالمي الوطني المصرفHPAL10.70011.77010.00فلسطين فندق

IIEW0.8400.800-4.76الهندسية لالعمال العراقيةHMAN13.20014.52010.00المنصور فندق

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفHBAY65.45071.9909.99بابل فندق

IIDP1.2001.160-3.33للتمور  العراقيةHSAD10.50011.5009.52السدير فندق

AMAP0.3100.300-3.23الحيواني لالنتاج الحديثةHNTI7.9908.4005.13السياحية االستثمارات

BIIB0.3600.350-2.78االسالمي  المصرفIKLV1.7001.7502.94اللقاحات النتاج الكندي

INCP0.6800.670-1.47الكيمياوية الصناعاتAIPM4.0904.1501.47اللحوم تسويق

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)

HBAY226,438,00648.071.990بابل فندقBBOB90,500,00026.10.270بغداد مصرف

TASC38,931,7608.27.600سيل اسياBGUC63,100,00018.20.180الخليج مصرف

BBOB24,435,0005.20.270بغداد مصرفBMFI42,501,36912.20.160الموصل مصرف

IBSD20,078,9074.33.260الغازية  بغدادBIBI32,700,0009.40.260االستثمار مصرف

HPAL19,089,5334.011.770فلسطين فندقINCP25,529,5347.40.670الكيمياوية الصناعات

BMNS17,703,7503.80.730المنصور مصرفBMNS24,375,0007.00.730المنصور مصرف

INCP17,294,7883.70.670الكيمياوية الصناعاتBIIB13,090,0003.80.350االسالمي  المصرف

291,795,90384.05363,971,74477.12

471,937,240الكلي مجموع347,171,469الكلي 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

2019/2/12

 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 عدد19,910,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة8,561,500

0المنخفضة

2المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4200.4302.38األئتمان مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BROI8,385,00097.90.430األئتمان مصرفBROI19,500,00097.90.430األئتمان مصرف

BZII148,0001.70.370العراق زين مصرفBZII400,0002.00.370العراق زين مصرف

TZNI28,5000.32.850لالتصاالت الخاتمTZNI10,0000.12.850لالتصاالت الخاتم

19,910,000100.008,561,500100.00

8,561,500الكلي مجموع19,910,000الكلي 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

2019/2/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


