
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.42االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.28517,598,102 االغالق

28المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

8المرتفعة1.14324,264,445-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره262

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

BBOB0.2900.280-3.45بغداد مصرفBELF0.1800.1905.56ايالف مصرف

BNOI0.3700.360-2.70االهلي المصرفSMOF14.50015.0003.45االلعاب لمدن الموصل

IITC8.3008.100-2.41للسجاد العراقيةBIIB0.3300.3403.03االسالمي  المصرف

IMAP0.6500.640-1.54الدوائية المنصورHNTI7.3507.5402.59السياحية االستثمارات

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرفIRMC8.8509.0001.69الجاهزة االلبسة

SMRI1.7401.720-1.15العقارية  المعمورةHBAY54.50055.0000.92بابل فندق

IBSD3.3303.300-0.90الغازية  بغدادHMAN11.90012.0000.84المنصور فندق

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)

BBOB79,968,00024.70.280بغداد مصرفBBOB285,600,00055.20.280بغداد مصرف

BMNS71,033,99421.90.710المنصور مصرفBMNS99,875,34419.30.710المنصور مصرف

TASC61,632,75019.07.680سيل اسياBMFI34,000,0006.60.150الموصل مصرف

IKLV20,848,1426.41.720اللقاحات النتاج الكنديBGUC24,100,0004.70.180الخليج مصرف

SMOF19,128,2505.915.000االلعاب لمدن الموصلBBAY19,200,0003.70.160بابل مصرف

IRMC10,420,0003.29.000الجاهزة االلبسةIKLV12,080,2862.31.720اللقاحات النتاج الكندي

AMEF9,400,0002.99.400االوسط الشرق اسماكTASC8,055,0001.67.680سيل اسيا

482,910,63093.30272,431,13684.02

324,264,445الكلي مجموع517,598,102الكلي 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

2019/2/7

 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 عدد25,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة71,250

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI71,250100.02.850لالتصاالت الخاتمTZNI25,000100.02.850لالتصاالت الخاتم

25,000100.0071,250100.00

71,250الكلي مجموع25,000الكلي 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

2019/2/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


