
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

455.56االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد453.89670,224,102 االغالق

28المتدولة الشركات0.37-% التغير نسبه

8المرتفعة1.67935,492,335-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره441
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 السابق

(دينار)
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 االغالق

(دينار)
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% التغير
الشركة اسم

 رمز
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 السابق االغالق سعر

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.6200.600-3.23المنصور مصرفIMOS4.4104.8509.98الحديثة الخياطة

BCOI0.3900.380-2.56التجاري المصرفHTVM4.6305.0007.99الموصل سد

SKTA3.7503.700-1.33الكرخ العاب مدينةAIPM4.1504.4306.75اللحوم تسويق

HKAR0.8500.840-1.18كربالء فنادقIIDP1.0601.0902.83للتمور  العراقية

IBSD2.9202.900-0.68الغازية  بغدادIKLV1.5401.5701.95اللقاحات النتاج الكندي

HNTI7.9008.0001.27السياحية االستثمارات

IMIB1.8601.8700.54والدراجات المعدنية

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)

AIPM488,181,00052.24.430اللحوم تسويقIIDP143,974,63321.51.090للتمور  العراقية

IIDP152,851,33116.31.090للتمور  العراقيةIHLI140,028,50820.90.410الصناعية الهالل

IHLI57,411,6886.10.410الصناعية الهاللAIPM110,210,00016.44.430اللحوم تسويق

BMNS38,356,9684.10.600المنصور مصرفBMNS63,245,0309.40.600المنصور مصرف

HBAY32,998,4003.564.000بابل فندقBBOB46,000,0006.90.240بغداد مصرف

HNTI32,402,5003.58.000السياحية االستثماراتINCP45,019,7666.70.670الكيمياوية الصناعات

INCP30,163,2433.20.670الكيمياوية الصناعاتBIME45,000,0006.70.110االوسط الشرق مصرف

593,477,93788.55832,365,13188.98

935,492,335الكلي مجموع670,224,102الكلي 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

2019/3/26

 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
 

1,000,000

45المدرجة الشركات عدد

1المتدولة الشركات370,000

0المرتفعة

0المنخفضة1

1المستقره
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% التغير

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)

BROI370,000100.00.370األئتمان مصرفBROI1,000,000100.00.370األئتمان مصرف

1,000,000100.00370,000100.00

370,000الكلي مجموع1,000,000الكلي 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

2019/3/26

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


