
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

466.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد463.02636,089,472 االغالق

30المتدولة الشركات0.77-% التغير نسبه

2المرتفعة3.59373,659,770-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

13المستقره383

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIMOS4.0004.3007.50الحديثة الخياطة

BIBI0.2000.190-5.00االستثمار مصرفSMOF13.60013.6900.66االلعاب لمدن الموصل

HKAR0.8900.850-4.49كربالء فنادق

BBOB0.2500.240-4.00بغداد مصرف

IMIB1.8101.760-2.76والدراجات المعدنية

HMAN13.15012.800-2.66المنصور فندق

IHLI0.4000.390-2.50الصناعية الهالل

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)

IIDP91,590,44924.51.050للتمور  العراقيةBIME174,758,93027.50.110االوسط الشرق مصرف

HBAY53,380,52514.364.500بابل فندقBBOB158,030,00024.80.240بغداد مصرف

BBOB38,027,20010.20.240بغداد مصرفIHLI93,361,92014.70.390الصناعية الهالل

IHLI36,512,1499.80.390الصناعية الهاللIIDP87,218,04713.71.050للتمور  العراقية

IBSD34,064,6949.12.990الغازية  بغدادBUND23,333,3333.70.090المتحد المصرف

HNTI25,896,5506.98.080السياحية االستثماراتBCOI20,100,0003.20.390التجاري المصرف

BIME19,223,4825.10.110االوسط الشرق مصرفBGUC19,149,9513.00.160الخليج مصرف

575,952,18190.55298,695,05079.94

373,659,770الكلي مجموع636,089,472الكلي 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

2019/3/20

 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 عدد5,450,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,331,000

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان مصرف

SAEI0.8400.680-19.05العقارية  االمين

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)

BROI1,651,00070.80.370األئتمان مصرفBROI4,450,00081.70.370األئتمان مصرف

SAEI680,00029.20.680العقارية  االمينSAEI1,000,00018.30.680العقارية  االمين

5,450,000100.002,331,000100.00

2,331,000الكلي مجموع5,450,000الكلي 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

2019/3/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


