
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.28االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.40456,582,208 االغالق

21المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

8المرتفعة1.12243,511,952(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

7المستقره294

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

SMOF15.00014.400-4.00االلعاب لمدن الموصلHBAY55.00059.5008.18بابل فندق

BBOB0.2800.270-3.57بغداد مصرفBIIB0.3400.3605.88االسالمي  المصرف

IBSD3.3003.260-1.21الغازية  بغدادIMOS4.2004.3503.57الحديثة الخياطة

SMRI1.7201.700-1.16العقارية  المعمورةSBPT16.00016.2801.75الركاب لنقل بغداد

HPAL10.0009.900-1.00فلسطين فندقIMAP0.6400.6501.56الدوائية المنصور

IKLV1.7201.710-0.58اللقاحات النتاج الكنديINCP0.6700.6801.49الكيمياوية الصناعات

BMNS0.7100.7201.41المنصور 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)

BBOB75,751,90031.10.270بغداد مصرفBBOB280,377,40761.40.270بغداد مصرف

TASC40,604,16016.77.680سيل اسياBGUC42,000,0009.20.180الخليج مصرف

IBSD31,153,95012.83.260الغازية  بغدادBBAY42,000,0009.20.160بابل مصرف

BMNS18,101,0007.40.720المنصور مصرفBMNS25,300,0005.50.720المنصور مصرف

INCP16,430,9726.70.680الكيمياوية الصناعاتINCP24,163,1945.30.680الكيمياوية الصناعات

HBAY12,055,8355.059.500بابل فندقBIIB13,287,4932.90.360االسالمي  المصرف

BGUC7,564,8003.10.180الخليج مصرفIBSD9,540,0002.13.260الغازية  بغداد

436,668,09495.64201,662,61782.81

243,511,952الكلي مجموع456,582,208الكلي 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

2019/2/10

 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 عدد557,285

2المتدولة الشركات

0المرتفعة15,437,255

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

IMCI43.00043.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI15,363,25599.543.000الكيماوية الصنائعIMCI357,28564.143.000الكيماوية الصنائع

BZII74,0000.50.370العراق زين مصرفBZII200,00035.90.370العراق زين مصرف

557,285100.0015,437,255100.00

15,437,255الكلي مجموع557,285الكلي 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

2019/2/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


