
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

450.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد448.55895,037,550 االغالق

22المتدولة الشركات0.45-% التغير نسبه

2المرتفعة2.03629,346,340-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره162
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(دينار)
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 االغالق

(دينار)
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% التغير
الشركة اسم
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الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفBBAY0.1200.1308.33بابل مصرف

HBAY57.40054.250-5.49بابل فندقHBAG8.1508.1800.37بغداد فندق

SKTA3.7503.660-2.40الكرخ العاب مدينة

IMIB1.8901.860-1.59والدراجات المعدنية

IKLV1.4801.460-1.35اللقاحات النتاج الكندي

AIRP8.3508.250-1.20الزراعية المنتجات

AIPM4.1904.160-0.72اللحوم تسويق

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)

BNAI497,250,00079.00.650االسالمي الوطني المصرفBNAI765,000,00085.50.650االسالمي الوطني المصرف

IBSD31,556,0005.02.800الغازية  بغدادBBOB73,560,0008.20.250بغداد مصرف

TASC22,386,0003.68.200سيل اسياIBSD11,270,0001.32.800الغازية  بغداد

BBOB18,390,0002.90.250بغداد مصرفIHLI10,760,0001.20.400الصناعية الهالل

HBAG17,470,8642.88.180بغداد فندقBIME9,000,0001.00.110االوسط الشرق مصرف

SKTA15,554,4002.53.660الكرخ العاب مدينةBIIB5,533,0000.60.370االسالمي  المصرف

HBAY4,340,3500.754.250بابل فندقBUND5,000,0000.60.070المتحد المصرف

880,123,00098.33606,947,61496.44

629,346,340الكلي مجموع895,037,550الكلي 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

2019/4/7

 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 عدد2,300,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,460,000

1المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6700.650-2.99العقارية  االمين

HASH7.2007.2000.00اشور فندق

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)

HASH2,160,00062.47.200اشور فندقSAEI2,000,00087.00.650العقارية  االمين

SAEI1,300,00037.60.650العقارية  االمينHASH300,00013.07.200اشور فندق

2,300,000100.003,460,000100.00

3,460,000الكلي مجموع2,300,000الكلي 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

2019/4/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


