
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد474.73726,175,092 االغالق

27المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

9المرتفعة1.79435,593,176(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره455

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

BBAY0.1600.150-6.25بابل مصرفIHLI0.3700.4008.11الصناعية الهالل

IMAP0.6700.650-2.99الدوائية المنصورHBAY63.55068.0007.00بابل فندق

BSUC0.7200.700-2.78سومر مصرفBNOI0.3100.3306.45االهلي المصرف

HBAG8.5008.350-1.76بغداد فندقBBOB0.2400.2504.17بغداد مصرف

AIPM4.1004.050-1.22اللحوم تسويقINCP0.7400.7704.05الكيمياوية الصناعات

HSAD11.05010.950-0.90السدير فندقIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقية

SMRI1.6201.610-0.62العقارية  المعمورةIBSD3.1403.1700.96الغازية  بغداد

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)

IHLI82,815,75619.00.400الصناعية الهاللIHLI207,334,39128.60.400الصناعية الهالل

INCP81,312,26618.70.770الكيمياوية الصناعاتBBOB164,639,70722.70.250بغداد مصرف

HBAY56,518,05013.068.000بابل فندقINCP104,620,59014.40.770الكيمياوية الصناعات

IBSD41,866,6329.63.170الغازية  بغدادBIME79,514,81810.90.120االوسط الشرق مصرف

BBOB40,869,9279.40.250بغداد مصرفBCOI41,299,0435.70.400التجاري المصرف

IRMC27,000,0006.29.000الجاهزة االلبسةBGUC26,286,9763.60.170الخليج مصرف

IKLV18,750,7044.31.650اللقاحات النتاج الكنديBBAY14,500,0002.00.150بابل مصرف

638,195,52587.88349,133,33680.15

435,593,176الكلي مجموع726,175,092الكلي 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

2019/3/12

 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 عدد52,080,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة171,484,000

0المنخفضة

3المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

IMCI38.10038.1000.00الكيماوية الصنائع

TZNI2.7502.7500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI137,500,00080.22.750لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,00096.02.750لالتصاالت الخاتم

IMCI33,528,00019.638.100الكيماوية الصنائعBROI1,200,0002.30.380األئتمان مصرف

BROI456,0000.30.380األئتمان مصرفIMCI880,0001.738.100الكيماوية الصنائع

52,080,000100.00171,484,000100.00

171,484,000الكلي مجموع52,080,000الكلي 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

2019/3/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


