
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد504.15647,181,578 االغالق

26المتدولة الشركات0.82% التغير نسبه

9المرتفعة4.09338,764,869(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره338

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

BNAI0.8800.830-5.68االسالمي الوطني المصرفHBAG8.5009.35010.00بغداد فندق

IKLV1.7501.710-2.29اللقاحات النتاج الكنديHBAY71.99079.1809.99بابل فندق

TASC7.6007.500-1.32سيل اسياHSAD11.50012.2506.52السدير فندق

IBSD3.2603.230-0.92الغازية  بغدادBBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

SMOF15.10015.050-0.33االلعاب لمدن الموصلHPAL11.77012.2003.65فلسطين فندق

HNTI8.4008.7003.57السياحية االستثمارات

BIIB0.3500.3602.86االسالمي  المصرف

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)

BBOB85,197,60025.10.280بغداد مصرفBBOB304,880,00047.10.280بغداد مصرف

BMNS28,934,6668.50.730المنصور مصرفBGUC101,038,49315.60.180الخليج مصرف

HBAY23,038,2626.879.180بابل فندقBMFI63,800,6099.90.160الموصل مصرف

SMRI22,838,5006.71.700العقارية  المعمورةBMNS39,636,5296.10.730المنصور مصرف

INCP22,646,0006.70.670الكيمياوية الصناعاتINCP33,800,0005.20.670الكيمياوية الصناعات

HPAL21,589,1506.412.200فلسطين فندقBIBI25,120,0003.90.260االستثمار مصرف

IBSD20,599,8516.13.230الغازية  بغدادBIME22,000,0003.40.120االوسط الشرق مصرف

590,275,63191.21224,844,02966.37

338,764,869الكلي مجموع647,181,578الكلي 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

2019/2/13

 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 عدد307,350,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة303,160,500

0المنخفضة

2المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.4300.4300.00األئتمان مصرف

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)

BINT300,000,00099.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT300,000,00097.61.000االسالمي الدولي المصرف

BROI3,160,5001.00.430األئتمان مصرفBROI7,350,0002.40.430األئتمان مصرف

307,350,000100.00303,160,500100.00

303,160,500الكلي مجموع307,350,000الكلي 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

2019/2/13

ربحية 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


