
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.07508,313,851 االغالق

29المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

11المرتفعة1.85470,934,774-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره363

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

BNOI0.3500.330-5.71االهلي المصرفBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

IIDP1.0901.040-4.59للتمور  العراقيةBIBI0.2100.2204.76االستثمار مصرف

BBOB0.2600.250-3.85بغداد مصرفSBPT16.26017.0004.55الركاب لنقل بغداد

IBSD2.7502.650-3.64الغازية  بغدادHBAY67.15070.0004.24بابل فندق

HMAN13.50013.150-2.59المنصور فندقSMRI1.5201.5803.95العقارية  المعمورة

HSAD11.25011.050-1.78السدير فندقIMOS3.8504.0003.90الحديثة الخياطة

INCP0.6700.660-1.49الكيمياوية الصناعاتBCOI0.4100.4202.44التجاري 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)

BKUI252,525,00053.61.050كوردستان مصرفBKUI240,500,00047.31.050كوردستان مصرف

IBSD70,013,83114.92.650الغازية  بغدادBBOB93,100,00018.30.250بغداد مصرف

BMNS34,340,3007.30.730المنصور مصرفBMNS46,595,0009.20.730المنصور مصرف

IMAP27,310,5005.80.630الدوائية المنصورIMAP43,350,0008.50.630الدوائية المنصور

BBOB23,315,0005.00.250بغداد مصرفIBSD26,018,3785.12.650الغازية  بغداد

HBAY21,179,3004.570.000بابل فندقBGUC16,500,0003.20.180الخليج مصرف

INCP5,404,3901.10.660الكيمياوية الصناعاتBIME8,215,7741.60.110االوسط الشرق مصرف

474,279,15293.30434,088,32092.18

470,934,774الكلي مجموع508,313,851الكلي 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

2019/3/4

 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

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية 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)

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

2019/3/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


