
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.50االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.00728,131,332 االغالق

29المتدولة الشركات1.78-% التغير نسبه

4المرتفعة8.50279,236,676-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

14المستقره281

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

BIBI0.2300.210-8.70االستثمار مصرفHMAN12.70013.0002.36المنصور فندق

BKUI1.1001.050-4.55كوردستان مصرفIMAP0.6300.6401.59الدوائية المنصور

IBSD2.9402.850-3.06الغازية  بغدادBMNS0.7100.7201.41المنصور مصرف

IKLV1.6101.570-2.48اللقاحات النتاج الكنديSBPT16.25016.2600.06الركاب لنقل بغداد

HBAG8.2508.050-2.42بغداد فندق

HBAY68.00066.500-2.21بابل فندق

IIDP1.1201.100-1.79للتمور  العراقية

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)

BBOB81,161,87229.10.250بغداد مصرفBBOB331,395,50145.50.250بغداد مصرف

BMFI42,434,72515.20.160الموصل مصرفBMFI265,217,03036.40.160الموصل مصرف

IBSD29,519,57610.62.850الغازية  بغدادBIBI24,800,0003.40.210االستثمار مصرف

HBAY29,101,00010.466.500بابل فندقINCP24,500,0003.40.670الكيمياوية الصناعات

INCP16,415,0005.90.670الكيمياوية الصناعاتBGUC12,984,8921.80.170الخليج مصرف

IIDP14,210,0005.11.100للتمور  العراقيةIIDP12,900,0001.81.100للتمور  العراقية

TASC12,074,0004.36.800سيل اسياBCOI12,704,5591.70.410التجاري المصرف

684,501,98294.01224,916,17380.55

279,236,676الكلي مجموع728,131,332الكلي 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

2019/2/27

 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 عدد60,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة58,400

2المنخفضة

0المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VAMF1.6001.320-17.50لالستثمار االمين

VBAT0.7200.600-16.67لالستثمار الباتك

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)

VAMF40,40069.21.320لالستثمار االمينVAMF30,00050.01.320لالستثمار االمين

VBAT18,00030.80.600لالستثمار الباتكVBAT30,00050.00.600لالستثمار الباتك

60,000100.0058,400100.00

58,400الكلي مجموع60,000الكلي 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

2019/2/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


