
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.69االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.42352,138,416 االغالق

23المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

8المرتفعة0.27166,894,569-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره199
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(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1700.160-5.88بابل مصرفSMOF13.25014.5009.43االلعاب لمدن الموصل

BIIB0.3500.330-5.71االسالمي  المصرفBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

IBSD3.3403.330-0.30الغازية  بغدادHBAY53.00054.5002.83بابل فندق

IIDP1.1701.2002.56للتمور  العراقية

SBPT15.75016.0001.59الركاب لنقل بغداد

IMAP0.6400.6501.56الدوائية المنصور

TASC7.5507.6501.32سيل 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)

HBAY49,199,50029.554.500بابل فندقBBAY143,070,79540.60.160بابل مصرف

BBAY22,927,14713.70.160بابل مصرفBIME79,000,00022.40.120االوسط الشرق مصرف

TASC21,644,65313.07.650سيل اسياBMFI75,016,48221.30.150الموصل مصرف

IKLV11,276,9156.81.720اللقاحات النتاج الكنديBMNS11,874,5293.40.720المنصور مصرف

BMFI11,252,4726.70.150الموصل مصرفBNOI9,746,3362.80.370االهلي المصرف

SMOF10,161,0006.114.500االلعاب لمدن الموصلIKLV6,564,7761.91.720اللقاحات النتاج الكندي

BIME9,480,0005.70.120االوسط الشرق مصرفINCP5,257,3181.50.670الكيمياوية الصناعات

330,530,23693.86135,941,68781.45

166,894,569الكلي مجموع352,138,416الكلي 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

2019/2/6

 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
 

10,000

46المدرجة الشركات عدد

1المتدولة الشركات430,000

0المرتفعة

1المنخفضة1
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IMCI45.00043.000-4.44الكيماوية الصنائع

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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 رمز
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 سعر
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IMCI430,000100.043.000الكيماوية الصنائعIMCI10,000100.043.000الكيماوية الصنائع

10,000100.00430,000100.00

430,000الكلي مجموع10,000الكلي 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

2019/2/6

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


