
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.75االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.28557,229,664 االغالق

27المتدولة الشركات0.52-% التغير نسبه

7المرتفعة2.47264,940,608-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره389

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.8000.720-10.00سومر مصرفIMIB1.4301.5709.79والدراجات المعدنية

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفIIDP1.0401.1005.77للتمور  العراقية

HPAL10.50010.000-4.76فلسطين فندقTASC7.0007.4005.71سيل اسيا

IHLI0.3500.340-2.86الصناعية الهاللHBAG8.1008.5004.94بغداد فندق

HBAY64.00062.250-2.73بابل فندقIBSD3.0103.1103.32الغازية  بغداد

IMAP0.6400.630-1.56الدوائية المنصورSMRI1.5601.6002.56العقارية  المعمورة

BMNS0.7300.720-1.37المنصور مصرفINCP0.6700.6801.49الكيمياوية الصناعات

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)

IHLI58,883,50422.20.340الصناعية الهاللIHLI182,416,21432.70.340الصناعية الهالل

IBSD42,073,73015.93.110الغازية  بغدادBIBI88,150,00015.80.210االستثمار مصرف

SMRI31,164,24611.81.600العقارية  المعمورةBBOB77,300,00013.90.240بغداد مصرف

BBOB18,552,0007.00.240بغداد مصرفBIME43,700,0007.80.110االوسط الشرق مصرف

BIBI17,651,2736.70.210االستثمار مصرفBGUC38,000,0006.80.170الخليج مصرف

HPAL16,002,5006.010.000فلسطين فندقBMFI31,623,0095.70.150الموصل مصرف

BCOI12,381,8244.70.400التجاري المصرفBCOI30,954,5595.60.400التجاري المصرف

492,143,78288.32196,709,07674.25

264,940,608الكلي مجموع557,229,664الكلي 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

2019/3/10

 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 عدد2,800,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة95,367,000

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI38.00038.1000.26الكيماوية الصنائع

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

IMCI95,250,00099.938.100الكيماوية الصنائعIMCI2,500,00089.338.100الكيماوية الصنائع

BROI117,0000.10.390األئتمان مصرفBROI300,00010.70.390األئتمان مصرف

2,800,000100.0095,367,000100.00

95,367,000الكلي مجموع2,800,000الكلي 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

2019/3/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


