
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

455.11االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد456.301,313,629,291 االغالق

27المتدولة الشركات0.26% التغير نسبه

8المرتفعة1.191,009,973,350(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره300

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

HBAG8.4008.150-2.98بغداد فندقAMAP0.2900.3106.90الحيواني لالنتاج الحديثة

BCOI0.3900.380-2.56التجاري المصرفBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

IHLI0.4000.390-2.50الصناعية الهاللBASH0.1900.2005.26اشور مصرف

IKLV1.5301.510-1.31اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.7803.9203.70الكرخ العاب مدينة

SMRI1.5401.520-1.30العقارية  المعمورةHBAY62.15064.2503.38بابل فندق

IMIB1.8201.800-1.10والدراجات المعدنيةIBSD2.9302.9601.02الغازية  بغداد

IITC8.0007.960-0.50للسجاد العراقيةIMOS5.2005.2500.96الحديثة الخياطة

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)

BNAI481,950,00047.70.630االسالمي الوطني المصرفBNAI765,000,00058.20.630االسالمي الوطني المصرف

BKUI364,000,00036.01.040كوردستان مصرفBKUI350,000,00026.61.040كوردستان مصرف

HBAY46,368,3724.664.250بابل فندقBCOI65,000,0004.90.380التجاري المصرف

BCOI24,700,0002.40.380التجاري المصرفBBOB40,000,0003.00.240بغداد مصرف

IBSD16,890,9301.72.960الغازية  بغدادIHLI18,025,0001.40.390الصناعية الهالل

SKTA13,665,6851.43.920الكرخ العاب مدينةBIME12,600,0001.00.110االوسط الشرق مصرف

BBOB9,600,0001.00.240بغداد مصرفBMFI9,112,7560.70.160الموصل مصرف

1,259,737,75695.90957,174,98794.77

1,009,973,350الكلي مجموع1,313,629,291الكلي 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

2019/4/15

 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 عدد22,905,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة55,710,500

0المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3802.70األئتمان مصرف

TZNI2.6502.7001.89لالتصاالت الخاتم

SAEI0.6500.6500.00العقارية  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)

TZNI54,121,50097.12.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,045,00087.52.700لالتصاالت الخاتم

SAEI1,209,0002.20.650العقارية  االمينSAEI1,860,0008.10.650العقارية  االمين

BROI380,0000.70.380األئتمان مصرفBROI1,000,0004.40.380األئتمان مصرف

22,905,000100.0055,710,500100.00

55,710,500الكلي مجموع22,905,000الكلي 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

2019/4/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


