
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.5188,028,973 االغالق

21المتدولة الشركات2.12% التغير نسبه

3المرتفعة9.90134,200,597(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره221

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMOS5.9505.600-5.88الحديثة الخياطةIBSD3.1403.4509.87الغازية  بغداد

AAHP1.2001.150-4.17الزراعي لالنتاج االهليةNAME0.2800.3007.14للتأمين االمين

IMIB1.7901.760-1.68والدراجات المعدنيةTASC7.2707.2800.14سيل اسيا

INCP0.6500.640-1.54الكيمياوية الصناعات

AIPM4.3004.250-1.16اللحوم تسويق

IITC8.0007.910-1.12للسجاد العراقية

HBAG8.2008.150-0.61بغداد 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)

IBSD66,020,22849.23.450الغازية  بغدادINCP44,050,00050.00.640الكيمياوية الصناعات

INCP28,622,50021.30.640الكيمياوية الصناعاتIBSD19,560,68122.23.450الغازية  بغداد

IMIB7,692,7505.71.760والدراجات المعدنيةIMIB4,360,0005.01.760والدراجات المعدنية

AIPM5,230,0333.94.250اللحوم تسويقBGUC4,099,9994.70.170الخليج مصرف

SMOF4,620,0003.413.200االلعاب لمدن الموصلIHLI4,000,0004.50.380الصناعية الهالل

HBAY4,583,4803.460.640بابل فندقNAME2,160,0002.50.300للتأمين االمين

SBPT3,691,3322.817.200الركاب لنقل بغدادIMAP2,042,5002.30.640الدوائية المنصور

80,273,18091.19120,460,32289.76

134,200,597الكلي مجموع88,028,973الكلي 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

2019/4/22

 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 عدد7,560,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,797,200

0المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BROI2,775,00099.20.370األئتمان مصرفBROI7,500,00099.20.370األئتمان مصرف

BZII22,2000.80.370العراق زين مصرفBZII60,0000.80.370العراق زين مصرف

7,560,000100.002,797,200100.00

2,797,200الكلي مجموع7,560,000الكلي 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

2019/4/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


