
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.66االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.16805,638,382 االغالق

31المتدولة الشركات0.96-% التغير نسبه

4المرتفعة4.50469,588,794-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

11المستقره448

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

IHLI0.4500.410-8.89الصناعية الهاللBUND0.0900.10011.11المتحد المصرف

BBOB0.2500.230-8.00بغداد مصرفHBAY63.00065.5003.97بابل فندق

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIIEW0.8100.8201.23الهندسية لالعمال العراقية

INCP0.7400.700-5.41الكيمياوية الصناعاتHPAL10.10010.1500.50فلسطين فندق

BASH0.2100.200-4.76اشور مصرف

IIDP1.1001.050-4.55للتمور  العراقية

IKLV1.5701.510-3.82اللقاحات 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)

IHLI89,051,23319.00.410الصناعية الهاللIHLI206,522,77525.60.410الصناعية الهالل

IIDP64,726,00013.81.050للتمور  العراقيةBUND158,954,49819.70.100المتحد المصرف

HNTI56,752,80012.17.800السياحية االستثماراتBBOB121,291,98115.10.230بغداد مصرف

IBSD46,774,15810.02.970الغازية  بغدادBGUC73,025,0009.10.160الخليج مصرف

HBAY39,387,5378.465.500بابل فندقIIDP59,200,0007.31.050للتمور  العراقية

INCP32,290,0006.90.700الكيمياوية الصناعاتBCOI57,861,2527.20.390التجاري المصرف

BBOB28,622,2856.10.230بغداد مصرفINCP45,500,0005.60.700الكيمياوية الصناعات

722,355,50689.66357,604,01376.15

469,588,794الكلي مجموع805,638,382الكلي 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

2019/3/17

 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 عدد3,750,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,150,000

3المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرف

NDSA0.5000.490-2.00للتأمين السالم دار

TZNI2.7502.700-1.82لالتصاالت 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)

BROI740,00034.40.370األئتمان مصرفBROI2,000,00053.30.370األئتمان مصرف

NDSA735,00034.20.490للتأمين السالم دارNDSA1,500,00040.00.490للتأمين السالم دار

TZNI675,00031.42.700لالتصاالت الخاتمTZNI250,0006.72.700لالتصاالت الخاتم

3,750,000100.002,150,000100.00

2,150,000الكلي مجموع3,750,000الكلي 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

2019/3/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


