
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.59االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.66367,805,527 االغالق

26المتدولة الشركات0.20-% التغير نسبه

7المرتفعة0.93232,398,784-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره241

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

IIDP1.1501.100-4.35للتمور  العراقيةIMIB1.7201.8909.88والدراجات المعدنية

HBAY65.00063.000-3.08بابل فندقIHLI0.4200.4507.14الصناعية الهالل

BCOI0.4000.390-2.50التجاري المصرفAIPM3.8603.9101.30اللحوم تسويق

IKLV1.6101.570-2.48اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.8503.9001.30الكرخ العاب مدينة

TASC7.7407.550-2.45سيل اسياHPAL10.00010.1001.00فلسطين فندق

IMAP0.6400.630-1.56الدوائية المنصورHNTI7.7507.8000.65السياحية االستثمارات

SBPT17.25017.000-1.45الركاب لنقل بغدادAIRP8.0008.0100.13الزراعية المنتجات

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)

HBAY52,079,00022.463.000بابل فندقBBOB159,568,14043.40.250بغداد مصرف

IHLI44,370,00019.10.450الصناعية الهاللIHLI100,500,00027.30.450الصناعية الهالل

BBOB39,892,03517.20.250بغداد مصرفBCOI20,700,0005.60.390التجاري المصرف

TASC17,780,7247.77.550سيل اسياBBAY20,300,0005.50.140بابل مصرف

IBSD12,186,2905.23.080الغازية  بغدادIMAP10,970,0003.00.630الدوائية المنصور

IKLV8,169,5003.51.570اللقاحات النتاج الكنديBMFI10,300,0002.80.150الموصل مصرف

BCOI8,075,0003.50.390التجاري المصرفBIME7,706,0002.10.110االوسط الشرق مصرف

330,044,14089.73182,552,54978.55

232,398,784الكلي مجموع367,805,527الكلي 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

2019/3/14

 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 عدد630,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,090,500

0المنخفضة

3المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

NDSA0.5000.5000.00للتأمين السالم دار

TZNI2.7502.7500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI962,50088.32.750لالتصاالت الخاتمTZNI350,00055.62.750لالتصاالت الخاتم

NDSA90,0008.30.500للتأمين السالم دارNDSA180,00028.60.500للتأمين السالم دار

BROI38,0003.50.380األئتمان مصرفBROI100,00015.90.380األئتمان مصرف

630,000100.001,090,500100.00

1,090,500الكلي مجموع630,000الكلي 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

2019/3/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


