
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد449.67777,684,485 االغالق

29المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

2المرتفعة2.14692,770,687-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

15المستقره283

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1300.120-7.69بابل مصرفIMOS5.3305.4502.25الحديثة الخياطة

HKAR0.8400.810-3.57كربالء فنادقSBPT16.75017.0001.49الركاب لنقل بغداد

SMRI1.5601.520-2.56العقارية  المعمورة

IHLI0.4100.400-2.44الصناعية الهالل

HMAN12.80012.500-2.34المنصور فندق

SMOF13.50013.200-2.22االلعاب لمدن الموصل

IKLV1.5401.510-1.95اللقاحات النتاج الكندي

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)

BKUI416,000,00060.01.040كوردستان مصرفBKUI400,000,00051.41.040كوردستان مصرف

IRMC45,000,0006.59.000الجاهزة االلبسةBBOB141,445,87518.20.240بغداد مصرف

HMAN38,480,0135.612.500المنصور فندقIHLI82,000,00010.50.400الصناعية الهالل

BBOB33,947,0104.90.240بغداد مصرفBUND30,000,0003.90.080المتحد المصرف

IHLI32,800,0004.70.400الصناعية الهاللBMNS28,587,0003.70.600المنصور مصرف

HBAY20,089,7632.962.250بابل فندقBIME15,625,0002.00.110االوسط الشرق مصرف

BMNS17,026,9102.50.600المنصور مصرفBBAY12,150,0001.60.120بابل مصرف

709,807,87591.27603,343,69587.09

692,770,687الكلي مجموع777,684,485الكلي 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

2019/3/28

 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 عدد1,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة670,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6700.6700.00العقارية  االمين

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)

SAEI670,000100.00.670العقارية  االمينSAEI1,000,000100.00.670العقارية  االمين

1,000,000100.00670,000100.00

670,000الكلي 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

2019/3/28

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


