
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد471.95127,312,781 االغالق

16المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

2المرتفعة0.48151,407,885-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره228

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

IMIB1.7501.580-9.71والدراجات المعدنيةSBPT17.00018.0105.94الركاب لنقل بغداد

HBAY70.00068.000-2.86بابل فندقIBSD2.8502.8801.05الغازية  بغداد

BCOI0.4200.410-2.38التجاري المصرف

SMRI1.5801.550-1.90العقارية  المعمورة

SMOF13.40013.250-1.12االلعاب لمدن الموصل

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)

IBSD42,230,24027.92.880الغازية  بغدادIIDP30,030,00023.61.040للتمور  العراقية

IIDP31,231,20020.61.040للتمور  العراقيةBMNS23,595,00018.50.730المنصور مصرف

BMNS17,224,35011.40.730المنصور مصرفBIBI20,740,38816.30.220االستثمار مصرف

TASC16,047,44410.67.000سيل اسياIBSD14,415,00011.32.880الغازية  بغداد

HBAY9,645,0006.468.000بابل فندقBMFI13,541,06810.60.160الموصل مصرف

INCP6,864,3754.50.670الكيمياوية الصناعاتINCP10,321,3338.10.670الكيمياوية الصناعات

SBPT6,229,1504.118.010الركاب لنقل بغدادBCOI6,585,0005.20.410التجاري المصرف

119,227,78993.65129,471,75985.51

151,407,885الكلي مجموع127,312,781الكلي 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

2019/3/6

 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 عدد50,010,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة140,380,000

2المنخفضة

0المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMCI41.00038.000-7.32الكيماوية الصنائع

TZNI2.8502.800-1.75لالتصاالت 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)

TZNI140,000,00099.72.800لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,000100.02.800لالتصاالت الخاتم

IMCI380,0000.338.000الكيماوية الصنائعIMCI10,0000.038.000الكيماوية الصنائع

50,010,000100.00140,380,000100.00

140,380,000الكلي مجموع50,010,000الكلي 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

2019/3/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


