
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.92524,857,881 االغالق

26المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

9المرتفعة2.79522,395,009(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

14المستقره335

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

BNAI0.8300.800-3.61االسالمي الوطني المصرفHBAY61.05067.1509.99بابل فندق

BMNS0.7500.740-1.33المنصور مصرفBNOI0.3200.3509.38االهلي المصرف

HBAG8.0508.000-0.62بغداد فندقIKLV1.4601.5204.11اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.2500.2604.00بغداد مصرف

HMAN13.00013.5003.85المنصور فندق

HSAD10.90011.2503.21السدير فندق

HPAL10.50010.7502.38فلسطين فندق

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)

BKUI252,000,00048.21.050كوردستان مصرفBKUI240,000,00045.71.050كوردستان مصرف

BMNS110,727,80021.20.740المنصور مصرفBMNS149,280,00028.40.740المنصور مصرف

IBSD56,999,40010.92.750الغازية  بغدادBBOB41,639,7077.90.260بغداد مصرف

HBAY20,797,4704.067.150بابل فندقBGUC26,083,9865.00.170الخليج مصرف

TASC20,790,0004.06.750سيل اسياIBSD20,967,0004.02.750الغازية  بغداد

BBOB10,616,5852.00.260بغداد مصرفIMAP13,010,0002.50.630الدوائية المنصور

AMEF8,460,0001.69.400االوسط الشرق اسماكBIME10,000,0001.90.110االوسط الشرق مصرف

500,980,69395.45480,391,25591.96

522,395,009الكلي مجموع524,857,881الكلي 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

2019/3/3

 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
 

46المدرجة الشركات عدد13,002,750,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,632,262,500

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

BTRU4,550,262,50098.20.350االسالمي الثقة مصرفBTRU13,000,750,000100.00.350االسالمي الثقة مصرف

IMCI82,000,0001.841.000الكيماوية الصنائعIMCI2,000,0000.041.000الكيماوية الصنائع

13,002,750,000100.004,632,262,500100.00

4,632,262,500الكلي مجموع13,002,750,000الكلي 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

2019/3/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


