
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.40االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.87573,420,095 االغالق

29المتدولة الشركات1.11% التغير نسبه

9المرتفعة5.47345,210,125(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره363

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

AMAP0.3200.310-3.12الحيواني لالنتاج الحديثةHMAN12.00013.20010.00المنصور فندق

SNUC0.3200.310-3.12للمقاوالت النخبةHBAY59.50065.45010.00بابل فندق

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرفHKAR0.8400.9209.52كربالء فنادق

SMRI1.7001.690-0.59العقارية  المعمورةHPAL9.90010.7008.08فلسطين فندق

IKLV1.7101.700-0.58اللقاحات النتاج الكنديBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

AIPM4.1004.090-0.24اللحوم تسويقHNTI7.6007.9905.13السياحية االستثمارات

HSAD10.00010.5005.00السدير 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)

HBAY66,847,69419.465.450بابل فندقBMFI169,429,03629.50.160الموصل مصرف

IBSD46,048,61113.33.290الغازية  بغدادBBOB146,049,55825.50.270بغداد مصرف

BBOB39,433,38111.40.270بغداد مصرفBGUC138,000,00024.10.180الخليج مصرف

BMFI27,108,6467.90.160الموصل مصرفINCP27,470,5124.80.680الكيمياوية الصناعات

BGUC24,840,0007.20.180الخليج مصرفBMNS23,875,4714.20.720المنصور مصرف

HMAN21,327,1536.213.200المنصور فندقBIME15,550,8282.70.120االوسط الشرق مصرف

INCP18,679,9485.40.680الكيمياوية الصناعاتIBSD14,294,0022.53.290الغازية  بغداد

534,669,40793.24244,285,43370.76

345,210,125الكلي مجموع573,420,095الكلي 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

2019/2/11

 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 عدد11,533,950,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة11,513,959,500

0المنخفضة

1المستقره34

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4207.69األئتمان مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT11,500,000,00099.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT11,500,000,00099.71.000االسالمي الدولي المصرف

BROI13,959,5000.10.420األئتمان مصرفBROI33,950,0000.30.420األئتمان مصرف

11,533,950,000100.0011,513,959,500100.00

11,513,959,500الكلي مجموع11,533,950,000الكلي 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

2019/2/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


