
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

453.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد451.811,109,288,932 االغالق

26المتدولة الشركات0.46-% التغير نسبه

4المرتفعة2.08923,420,770-(نقطه)التغير مقدار
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BNAI0.7200.650-9.72االسالمي الوطني المصرفIMOS4.8505.3309.90الحديثة الخياطة

AIPM4.4304.100-7.45اللحوم تسويقBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BNOI0.3000.290-3.33االهلي المصرفSKTA3.7003.7501.35الكرخ العاب مدينة

SMOF13.80013.500-2.17االلعاب لمدن الموصلHBAG8.3008.4001.20بغداد فندق

IBSD2.9002.840-2.07الغازية  بغداد

IKLV1.5701.540-1.91اللقاحات النتاج الكندي

HBAY64.00063.000-1.56بابل فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد
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( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNAI495,842,00053.70.650االسالمي الوطني المصرفBNAI689,060,00062.10.650االسالمي الوطني المصرف

IMOS136,859,42214.85.330الحديثة الخياطةBBOB130,000,00011.70.240بغداد مصرف

HBAY41,604,4444.563.000بابل فندقBMFI55,000,0005.00.160الموصل مصرف

HNTI32,354,8243.58.000السياحية االستثماراتINCP46,600,0004.20.660الكيمياوية الصناعات

BBOB31,200,0003.40.240بغداد مصرفBGUC44,625,0004.00.160الخليج مصرف

INCP30,766,0003.30.660الكيمياوية الصناعاتIMOS26,926,8712.45.330الحديثة الخياطة

TASC23,523,0682.57.500سيل اسياBCOI23,900,0002.20.380التجاري المصرف

1,016,111,87191.60792,149,75885.78

923,420,770الكلي مجموع1,109,288,932الكلي 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

2019/3/27

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة980,000

0المنخفضة
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NDSA0.4900.4900.00للتأمين السالم دار
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NDSA980,000100.00.490للتأمين السالم دارNDSA2,000,000100.00.490للتأمين السالم دار

2,000,000100.00980,000100.00

980,000الكلي 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

2019/3/27

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


