
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.29463,322,094 االغالق

27المتدولة الشركات0.46% التغير نسبه

13المرتفعة2.13337,241,094(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره363

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

BUND0.1000.090-10.00المتحد المصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

AMAP0.2900.280-3.45الحيواني لالنتاج الحديثةIHLI0.4100.4304.88الصناعية الهالل

SMRI1.5901.560-1.89العقارية  المعمورةBBOB0.2300.2404.35بغداد مصرف

BKUI1.0501.040-0.95كوردستان مصرفHNTI7.8008.1003.85السياحية االستثمارات

IBPM1.4001.390-0.71التغليف لمواد  بغدادIKLV1.5101.5401.99اللقاحات النتاج الكندي

AIPM3.8703.860-0.26اللحوم تسويقHBAY65.50066.6901.82بابل فندق

IITC8.1208.100-0.25للسجاد العراقيةIBSD2.9703.0201.68الغازية  بغداد

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)

IMAP70,896,86321.00.640الدوائية المنصورIHLI165,178,23435.70.430الصناعية الهالل

IHLI68,153,00320.20.430الصناعية الهاللIMAP110,776,34823.90.640الدوائية المنصور

HBAY36,676,67710.966.690بابل فندقBBOB62,100,00013.40.240بغداد مصرف

SKTA35,626,62310.63.800الكرخ العاب مدينةBGUC38,166,9118.20.170الخليج مصرف

IMIB24,061,5567.11.880والدراجات المعدنيةBUND36,200,0007.80.090المتحد المصرف

SMOF21,584,0006.413.500االلعاب لمدن الموصلIMIB13,281,9132.91.880والدراجات المعدنية

HNTI19,963,5005.98.100السياحية االستثماراتSKTA9,482,0062.03.800الكرخ العاب مدينة

435,185,41293.93276,962,22182.13

337,241,094الكلي مجموع463,322,094الكلي 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

2019/3/18

 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
 

68,001

46المدرجة الشركات عدد

1المتدولة الشركات25,160

0المرتفعة

0المنخفضة1

1المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان 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)

BROI25,160100.00.370األئتمان مصرفBROI68,001100.00.370األئتمان مصرف

68,001100.0025,160100.00

25,160الكلي مجموع68,001الكلي 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

2019/3/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


