
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.28االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.94449,885,554 االغالق

31المتدولة الشركات0.57% التغير نسبه

16المرتفعة2.66276,685,062(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره383

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

BNOI0.3300.310-6.06االهلي المصرفIMIB1.5701.7209.55والدراجات المعدنية

BBAY0.1700.160-5.88بابل مصرفIKLV1.5101.6509.27اللقاحات النتاج الكندي

BIBI0.2100.200-4.76االستثمار مصرفIBPM1.3001.4209.23التغليف لمواد  بغداد

SBPT17.75017.500-1.41الركاب لنقل بغدادBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

IIEW0.8200.810-1.22الهندسية لالعمال العراقيةIHLI0.3400.3708.82الصناعية الهالل

INCP0.6800.7408.82الكيمياوية الصناعات

IIDP1.1001.1807.27للتمور  العراقية

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)

IBSD54,456,11519.73.140الغازية  بغدادBMFI121,751,77427.10.150الموصل مصرف

TASC34,652,16312.57.750سيل اسياIHLI84,369,98418.80.370الصناعية الهالل

INCP31,254,23511.30.740الكيمياوية الصناعاتBBOB58,782,16113.10.240بغداد مصرف

IHLI30,794,29411.10.370الصناعية الهاللBCOI44,603,5369.90.400التجاري المصرف

BMFI18,262,7666.60.150الموصل مصرفINCP42,905,7989.50.740الكيمياوية الصناعات

BCOI17,841,4146.40.400التجاري المصرفBBAY32,458,2017.20.160بابل مصرف

BBOB14,107,7195.10.240بغداد مصرفIBSD17,341,7033.93.140الغازية  بغداد

402,213,15789.40201,368,70672.78

276,685,062الكلي مجموع449,885,554الكلي 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

2019/3/11

 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 عدد53,250,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة214,167,500

1المنخفضة

3المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

IMCI38.10038.1000.00الكيماوية الصنائع

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)

TZNI137,500,00064.22.750لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,00093.92.750لالتصاالت الخاتم

IMCI76,200,00035.638.100الكيماوية الصنائعIMCI2,000,0003.838.100الكيماوية الصنائع

BROI380,0000.20.380األئتمان مصرفBROI1,000,0001.90.380األئتمان مصرف

BTRU87,5000.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU250,0000.50.350االسالمي الثقة مصرف

53,250,000100.00214,167,500100.00

214,167,500الكلي مجموع53,250,000الكلي 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

2019/3/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


