
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

471.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.75413,721,784 االغالق

23المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

5المرتفعة0.80164,914,868(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره291

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

IMIB1.5801.430-9.49والدراجات المعدنيةIBSD2.8803.0104.51الغازية  بغداد

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIIEW0.8000.8202.50الهندسية لالعمال العراقية

HBAY68.00064.000-5.88بابل فندقSMOF13.25013.3500.75االلعاب لمدن الموصل

BIBI0.2200.210-4.55االستثمار مصرفSMRI1.5501.5600.65العقارية  المعمورة

BBOB0.2500.240-4.00بغداد مصرفAIPM3.9603.9700.25اللحوم تسويق

AIRP8.3008.000-3.61الزراعية المنتجات

BCOI0.4100.400-2.44التجاري المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD46,409,67528.13.010الغازية  بغدادBMFI182,600,00044.10.150الموصل مصرف

BMFI27,390,00016.60.150الموصل مصرفBIBI82,166,93319.90.210االستثمار مصرف

BIBI17,285,05610.50.210االستثمار مصرفBBOB72,000,00017.40.240بغداد مصرف

BBOB17,280,00010.50.240بغداد مصرفBCOI18,800,0004.50.400التجاري المصرف

HBAY16,464,10010.064.000بابل فندقIBSD15,696,2563.83.010الغازية  بغداد

BCOI7,571,0004.60.400التجاري المصرفBGUC12,775,0003.10.180الخليج مصرف

INCP6,700,0004.10.670الكيمياوية الصناعاتBIME10,000,0002.40.110االوسط الشرق مصرف

394,038,18995.24139,099,83184.35

164,914,868الكلي مجموع413,721,784الكلي 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

2019/3/7

 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 عدد50,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة137,500,000

1المنخفضة

0المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.8002.750-1.79لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI137,500,000100.02.750لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,000100.02.750لالتصاالت الخاتم

50,000,000100.00137,500,000100.00

137,500,000الكلي مجموع50,000,000الكلي 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

2019/3/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


