
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.65258,786,788 االغالق

25المتدولة الشركات0.84-% التغير نسبه

0المرتفعة4.08207,255,599-(نقطه)التغير مقدار
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BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرف

HPAL11.10010.500-5.41فلسطين فندق

SMOF14.50013.750-5.17االلعاب لمدن الموصل

HBAY78.50075.000-4.46بابل فندق

BBOB0.2700.260-3.70بغداد مصرف

HBAG8.5008.210-3.41بغداد فندق

IKLV1.6501.610-2.42اللقاحات النتاج الكندي
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التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HBAY49,697,75024.075.000بابل فندقBGUC97,000,00037.50.170الخليج مصرف

HBAG21,915,80010.68.210بغداد فندقBMFI57,150,00022.10.160الموصل مصرف

TASC21,776,10010.56.740سيل اسياBIME26,106,00010.10.110االوسط الشرق مصرف

IBSD19,410,7399.43.010الغازية  بغدادBMNS25,074,0009.70.720المنصور مصرف

BMNS18,084,0208.70.720المنصور مصرفBBOB24,500,0009.50.260بغداد مصرف

BGUC16,490,0008.00.170الخليج مصرفIBSD6,441,8282.53.010الغازية  بغداد

BMFI9,144,0004.40.160الموصل مصرفIMAP5,250,0002.00.630الدوائية المنصور

241,521,82893.33156,518,40975.52

207,255,599الكلي مجموع258,786,788الكلي 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

2019/2/25

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة82,000,000

0المنخفضة

1المستقره1
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IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع
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IMCI82,000,000100.041.000الكيماوية الصنائعIMCI2,000,000100.041.000الكيماوية الصنائع

2,000,000100.0082,000,000100.00

82,000,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2019/2/25

ربحية 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


