
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

463.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.64839,331,907 االغالق

31المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

5المرتفعة2.44577,815,446(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره198

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC9.0008.700-3.33الجاهزة االلبسةNAME0.3600.3908.33للتأمين االمين

TASC7.6007.400-2.63سيل اسياBBAY0.1400.1507.14بابل مصرف

IMOS5.7505.650-1.74الحديثة الخياطةIBSD3.1003.1802.58الغازية  بغداد

SBPT17.25017.000-1.45الركاب لنقل بغدادIITC7.9608.1001.76للسجاد العراقية

IKLV1.5201.500-1.32اللقاحات النتاج الكنديSMOF13.23013.2500.15االلعاب لمدن الموصل

SMRI1.5101.500-0.66العقارية  المعمورة

AIRP8.1508.100-0.61الزراعية المنتجات

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)

BNAI478,800,00082.90.630االسالمي الوطني المصرفBNAI760,000,00090.50.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD29,823,2675.23.180الغازية  بغدادBIME15,000,0001.80.110االوسط الشرق مصرف

TASC13,048,8002.37.400سيل اسياINCP11,350,0001.40.640الكيمياوية الصناعات

INCP7,264,0001.30.640الكيمياوية الصناعاتIBSD9,394,3961.13.180الغازية  بغداد

HMAN7,150,0001.213.000المنصور فندقNAME6,706,0000.80.390للتأمين االمين

SKTA5,952,0001.03.720الكرخ العاب مدينةBUND4,950,0000.60.070المتحد المصرف

SMRI4,829,2940.81.500العقارية  المعمورةBMFI4,230,7700.50.150الموصل مصرف

811,631,16696.70546,867,36194.64

577,815,446الكلي مجموع839,331,907الكلي 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

2019/4/28

 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 عدد800,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة920,000

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

HASH6.7506.7500.00اشور 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)

HASH675,00073.46.750اشور فندقBTRU700,00087.50.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU245,00026.60.350االسالمي الثقة مصرفHASH100,00012.56.750اشور فندق

800,000100.00920,000100.00

920,000الكلي مجموع800,000الكلي 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

2019/4/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


