
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.48519,475,064 االغالق

30المتدولة الشركات0.27% التغير نسبه

6المرتفعة1.32269,469,402(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره291

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

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفHMAN12.75013.5005.88المنصور فندق

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفHBAG8.6009.0004.65بغداد فندق

IKLV1.6701.630-2.40اللقاحات النتاج الكنديHBAY77.50081.0004.52بابل فندق

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفBIIB0.3500.3602.86االسالمي  المصرف

HPAL12.00011.750-2.08فلسطين فندقAIPM4.0504.0900.99اللحوم تسويق

IIDP1.1601.140-1.72للتمور  العراقيةIBSD3.1203.1500.96الغازية  بغداد

IMAP0.6600.650-1.52الدوائية المنصور

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)

BBOB59,470,24722.10.270بغداد مصرفBBOB220,260,17542.40.270بغداد مصرف

HBAY39,486,51014.781.000بابل فندقBGUC174,925,00033.70.180الخليج مصرف

TASC38,433,88014.37.250سيل اسياBMFI70,662,49113.60.160الموصل مصرف

IBSD38,124,23014.13.150الغازية  بغدادIBSD12,352,0322.43.150الغازية  بغداد

BGUC31,486,50011.70.180الخليج مصرفBMNS11,795,3732.30.710المنصور مصرف

BMFI11,305,9994.20.160الموصل مصرفTASC5,268,1001.07.250سيل اسيا

AMEF9,400,0003.59.400االوسط الشرق اسماكBIIB5,000,0001.00.360االسالمي  المصرف

500,263,17196.30227,707,36584.50

269,469,402الكلي مجموع519,475,064الكلي 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

2019/2/18

 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 عدد36,290,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة14,157,100

1المنخفضة

0المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4200.390-7.14األئتمان 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)

BROI14,157,100100.00.390األئتمان مصرفBROI36,290,000100.00.390األئتمان مصرف

36,290,000100.0014,157,100100.00

14,157,100الكلي مجموع36,290,000الكلي 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

2019/2/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


