
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

459.82االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد455.56685,432,606 االغالق

28المتدولة الشركات0.93-% التغير نسبه

9المرتفعة4.26365,744,633-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره482

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

BUND0.0900.080-11.11المتحد المصرفIMOS4.0104.4109.98الحديثة الخياطة

BMNS0.6500.620-4.62المنصور مصرفAIPM3.9004.1506.41اللحوم تسويق

IBSD2.9902.920-2.34الغازية  بغدادSMRI1.5201.5602.63العقارية  المعمورة

HNTI8.0507.900-1.86السياحية االستثماراتIHLI0.4000.4102.50الصناعية الهالل

INCP0.6800.670-1.47الكيمياوية الصناعاتIMIB1.8201.8602.20والدراجات المعدنية

SKTA3.6903.7501.63الكرخ العاب مدينة

IITC7.9007.9600.76للسجاد العراقية

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)

IHLI96,292,01726.30.410الصناعية الهاللIHLI233,823,49334.10.410الصناعية الهالل

HBAY51,303,16814.064.000بابل فندقBIME85,000,00012.40.110االوسط الشرق مصرف

IBSD37,051,17610.12.920الغازية  بغدادBGUC74,723,47210.90.160الخليج مصرف

BMNS32,399,9008.90.620المنصور مصرفBUND63,875,6299.30.080المتحد المصرف

IMIB20,576,2245.61.860والدراجات المعدنيةBBOB54,054,1257.90.240بغداد مصرف

TASC19,874,6805.47.500سيل اسياBMNS52,730,0007.70.620المنصور مصرف

BCOI16,994,0004.60.390التجاري المصرفBCOI44,600,0006.50.390التجاري المصرف

608,806,71988.82274,491,16675.05

365,744,633الكلي مجموع685,432,606الكلي 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

2019/3/25

 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 عدد2,012,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة752,000

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان مصرف

BRTB1.0001.0000.00االقليم 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)

BROI740,00098.40.370األئتمان مصرفBROI2,000,00099.40.370األئتمان مصرف

BRTB12,0001.61.000االقليم مصرفBRTB12,0000.61.000االقليم مصرف

2,012,000100.00752,000100.00

752,000الكلي مجموع2,012,000الكلي 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

2019/3/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


