
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.25279,311,119 االغالق

26المتدولة الشركات0.45-% التغير نسبه

3المرتفعة2.23252,713,215-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

12المستقره322

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفAMAP0.2800.2903.57الحيواني لالنتاج الحديثة

BNOI0.3500.330-5.71االهلي المصرفHBAY81.00082.7502.16بابل فندق

HPAL11.75011.100-5.53فلسطين فندقIKLV1.6301.6400.61اللقاحات النتاج الكندي

BCOI0.4300.410-4.65التجاري المصرف

AIPM4.0903.990-2.44اللحوم تسويق

HSAD11.70011.500-1.71السدير فندق

TASC7.2507.150-1.38سيل اسيا

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)

HBAY67,519,05826.782.750بابل فندقBMFI102,000,00036.50.160الموصل مصرف

IBSD42,451,37116.83.140الغازية  بغدادBIBI42,594,35715.20.250االستثمار مصرف

TASC23,959,5009.57.150سيل اسياBGUC28,500,00010.20.180الخليج مصرف

IKLV20,513,7008.11.640اللقاحات النتاج الكنديBBOB19,300,6206.90.270بغداد مصرف

BMFI16,320,0006.50.160الموصل مصرفINCP15,975,9245.70.670الكيمياوية الصناعات

HMAN10,722,0004.213.500المنصور فندقBNOI13,712,6374.90.330االهلي المصرف

INCP10,703,8694.20.670الكيمياوية الصناعاتIBSD13,627,9684.93.140الغازية  بغداد

235,711,50684.39192,189,49876.05

252,713,215الكلي مجموع279,311,119الكلي 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

2019/2/19

 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 عدد20,500,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة8,015,000

0المنخفضة

1المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BROI8,015,000100.00.390األئتمان مصرفBROI20,500,000100.00.390األئتمان مصرف

20,500,000100.008,015,000100.00

8,015,000الكلي مجموع20,500,000الكلي 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

2019/2/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


