
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.04االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.16326,420,347 االغالق

25المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة1.88264,174,355-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره265

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

HMAN13.55012.750-5.90المنصور فندقHBAY71.50077.5008.39بابل فندق

HTVM4.7504.500-5.26الموصل سدBGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

HNTI8.2007.900-3.66السياحية االستثماراتBELF0.1900.2005.26ايالف مصرف

BBOB0.2800.270-3.57بغداد مصرفTASC7.2507.3000.69سيل اسيا

AMAP0.2900.280-3.45الحيواني لالنتاج الحديثة

SMOF15.00014.610-2.60االلعاب لمدن الموصل

IBSD3.1903.120-2.19الغازية  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)

IBSD64,625,57724.53.120الغازية  بغدادBBOB123,549,55837.80.270بغداد مصرف

HBAY36,708,00013.977.500بابل فندقBMFI84,544,65025.90.160الموصل مصرف

BBOB33,443,97812.70.270بغداد مصرفBMNS39,050,00012.00.710المنصور مصرف

TASC28,908,00010.97.300سيل اسياINCP30,000,0009.20.670الكيمياوية الصناعات

BMNS27,725,50010.50.710المنصور مصرفIBSD20,707,2266.33.120الغازية  بغداد

INCP20,100,0007.60.670الكيمياوية الصناعاتAMAP6,000,0001.80.280الحيواني لالنتاج الحديثة

BMFI13,527,1445.10.160الموصل مصرفBGUC5,125,0001.60.190الخليج مصرف

308,976,43494.66225,038,19985.19

264,174,355الكلي مجموع326,420,347الكلي 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

2019/2/17

 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 عدد5,270,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,601,800

2المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4300.420-2.33األئتمان مصرف

IMCI43.00041.000-4.65الكيماوية الصنائع

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة 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)

BROI2,104,30080.90.420األئتمان مصرفBROI5,010,00095.10.420األئتمان مصرف

IMCI410,00015.841.000الكيماوية الصنائعBTRU250,0004.70.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU87,5003.40.350االسالمي الثقة مصرفIMCI10,0000.241.000الكيماوية الصنائع

5,270,000100.002,601,800100.00

2,601,800الكلي مجموع5,270,000الكلي 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

2019/2/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


