
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

504.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد497.04288,106,499 االغالق

29المتدولة الشركات1.41-% التغير نسبه

3المرتفعة7.11357,863,673-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

9المستقره410

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

HBAY79.18071.500-9.70بابل فندقHKAR0.9200.9705.43كربالء فنادق

HBAG9.3508.600-8.02بغداد فندقIIEW0.8000.8202.50الهندسية لالعمال العراقية

HMAN14.52013.550-6.68المنصور فندقIMAP0.6500.6601.54الدوائية المنصور

HNTI8.7008.200-5.75السياحية االستثمارات

HSAD12.25011.700-4.49السدير فندق

TASC7.5007.250-3.33سيل اسيا

AMAP0.3000.290-3.33الحيواني لالنتاج الحديثة

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)

HBAY96,274,69026.971.500بابل فندقBGUC109,275,00037.90.180الخليج مصرف

IBSD71,819,14420.13.190الغازية  بغدادBIME58,525,00020.30.120االوسط الشرق مصرف

HMAN41,014,00011.513.550المنصور فندقBBOB26,122,0009.10.280بغداد مصرف

TASC35,659,92010.07.250سيل اسياIBSD22,424,1837.83.190الغازية  بغداد

BGUC19,669,5005.50.180الخليج مصرفBMFI22,000,0007.60.160الموصل مصرف

HPAL11,307,7503.212.000فلسطين فندقBMNS13,350,0004.60.720المنصور مصرف

BMNS9,613,0002.70.720المنصور مصرفBIIB5,550,0001.90.350االسالمي  المصرف

257,246,18389.29285,358,00479.74

357,863,673الكلي مجموع288,106,499الكلي 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

2019/2/14

 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 عدد250,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة107,500

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

BROI107,500100.00.430األئتمان مصرفBROI250,000100.00.430األئتمان مصرف

250,000100.00107,500100.00

107,500الكلي مجموع250,000الكلي 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

2019/2/14

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


