
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

463.02االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد459.825,684,089,108 االغالق

32المتدولة الشركات0.69-% التغير نسبه

11المرتفعة3.20827,007,396-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره232

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BELF0.2000.180-10.00ايالف مصرفHTVM4.2004.62010.00الموصل سد

BMNS0.7200.650-9.72المنصور مصرفBIBI0.1900.2005.26االستثمار مصرف

IMOS4.3004.010-6.74الحديثة الخياطةAIRP8.0508.3503.73الزراعية المنتجات

AMEF9.4009.010-4.15االوسط الشرق اسماكAMAP0.2800.2903.57الحيواني لالنتاج الحديثة

IITC8.1007.900-2.47للسجاد العراقيةIMIB1.7601.8203.41والدراجات المعدنية

SBPT17.00016.750-1.47الركاب لنقل بغدادAIPM3.8003.9002.63اللحوم تسويق

HBAY64.50064.000-0.78بابل فندقIHLI0.3900.4002.56الصناعية الهالل

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)

BIME589,844,49071.30.110االوسط الشرق مصرفBIME5,362,222,63294.30.110االوسط الشرق مصرف

HMAN51,200,0006.212.800المنصور فندقBBOB149,545,8752.60.240بغداد مصرف

HBAY50,966,2546.264.000بابل فندقIHLI101,971,9361.80.400الصناعية الهالل

IHLI40,339,0554.90.400الصناعية الهاللBIBI16,082,9930.30.200االستثمار مصرف

BBOB35,891,0104.30.240بغداد مصرفBGUC13,000,0000.20.160الخليج مصرف

TASC16,414,0002.07.500سيل اسياBBAY10,445,0000.20.130بابل مصرف

HNTI8,819,3551.18.050السياحية االستثماراتBCOI6,000,0000.10.390التجاري المصرف

5,659,268,43699.56793,474,16395.95

827,007,396الكلي مجموع5,684,089,108الكلي 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

2019/3/24

 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
 

45المدرجة الشركات عدد6,174,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,336,580

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6800.670-1.47العقارية  االمين

BROI0.3700.3700.00األئتمان 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)

BROI2,220,00095.00.370األئتمان مصرفBROI6,000,00097.20.370األئتمان مصرف

SAEI116,5805.00.670العقارية  االمينSAEI174,0002.80.670العقارية  االمين

6,174,000100.002,336,580100.00

2,336,580الكلي مجموع6,174,000الكلي 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

2019/3/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


