
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

453.03االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد450.581,584,068,701 االغالق

30المتدولة الشركات0.54-% التغير نسبه

5المرتفعة2.451,160,568,140-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

13المستقره303
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الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAY60.50057.400-5.12بابل فندقBNOI0.2900.3003.45االهلي المصرف

IMOS5.2104.980-4.41الحديثة الخياطةIMAP0.6400.6501.56الدوائية المنصور

IHLI0.4100.400-2.44الصناعية الهاللSKTA3.7103.7501.08الكرخ العاب مدينة

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفHTVM5.2505.3000.95الموصل سد

IMIB1.9201.890-1.56والدراجات المعدنيةSMOF13.11013.1600.38االلعاب لمدن الموصل

INCP0.6600.650-1.52الكيمياوية الصناعات

IKLV1.5001.480-1.33اللقاحات النتاج الكندي

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)

BNAI481,000,00041.40.650االسالمي الوطني المصرفBNAI740,000,00046.70.650االسالمي الوطني المصرف

BKUI468,000,00040.31.040كوردستان مصرفBKUI450,000,00028.41.040كوردستان مصرف

BBOB39,564,8343.40.250بغداد مصرفBBOB158,259,33610.00.250بغداد مصرف

IBSD27,191,5002.32.810الغازية  بغدادBIME75,642,1044.80.110االوسط الشرق مصرف

TASC21,160,5221.88.200سيل اسياIHLI36,800,0002.30.400الصناعية الهالل

HBAY18,616,5631.657.400بابل فندقBMNS28,275,0001.80.610المنصور مصرف

BMNS17,276,7501.50.610المنصور مصرفINCP17,125,0001.10.650الكيمياوية الصناعات

1,506,101,44095.081,072,810,16992.44

1,160,568,140الكلي مجموع1,584,068,701الكلي 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

2019/4/4

 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
 

45المدرجة الشركات عدد7,300,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,106,000

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4900.480-2.04للتأمين السالم دار

BROI0.3700.3700.00األئتمان مصرف

SAEI0.6700.6700.00العقارية  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)

BROI1,850,00059.60.370األئتمان مصرفBROI5,000,00068.50.370األئتمان مصرف

NDSA720,00023.20.480للتأمين السالم دارNDSA1,500,00020.50.480للتأمين السالم دار

SAEI536,00017.30.670العقارية  االمينSAEI800,00011.00.670العقارية  االمين

7,300,000100.003,106,000100.00

3,106,000الكلي مجموع7,300,000الكلي 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

2019/4/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


