
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.28319,934,145 االغالق

23المتدولة الشركات0.80-% التغير نسبه

1المرتفعة3.97197,878,007-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره234
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(دينار)
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% التغير
الشركة اسم

 رمز
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 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفIKLV1.6401.6500.61اللقاحات النتاج الكندي

HBAY82.75079.500-3.93بابل فندق

HSAD11.50011.050-3.91السدير فندق

AMAP0.2900.280-3.45الحيواني لالنتاج الحديثة

HNTI7.9007.700-2.53السياحية االستثمارات

HTVM4.5004.400-2.22الموصل سد

HMAN13.50013.250-1.85المنصور 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)

HBAY38,235,00019.379.500بابل فندقBIME127,413,34939.80.110االوسط الشرق مصرف

IBSD33,437,11216.93.100الغازية  بغدادBGUC92,606,76028.90.180الخليج مصرف

TASC30,569,75015.47.100سيل اسياBIBI39,563,42612.40.240االستثمار مصرف

IKLV20,072,00010.11.650اللقاحات النتاج الكنديBMNS12,335,3733.90.700المنصور مصرف

BGUC16,669,2178.40.180الخليج مصرفIKLV12,100,0003.81.650اللقاحات النتاج الكندي

BIME14,015,4687.10.110االوسط الشرق مصرفIBSD10,848,9073.43.100الغازية  بغداد

BIBI9,505,2224.80.240االستثمار مصرفBIIB9,600,0003.00.360االسالمي  المصرف

304,467,81595.17162,503,76982.12

197,878,007الكلي مجموع319,934,145الكلي 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

2019/2/20

 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 عدد250,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة87,500

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

BTRU87,500100.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU250,000100.00.350االسالمي الثقة مصرف

250,000100.0087,500100.00

87,500الكلي مجموع250,000الكلي 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

2019/2/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


