
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.45االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد453.031,734,967,418 االغالق

28المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

8المرتفعة1.58836,973,300(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره402

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOI0.3100.290-6.45االهلي المصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

IMOS5.3005.210-1.70الحديثة الخياطةHTVM5.0005.2505.00الموصل سد

INCP0.6700.660-1.49الكيمياوية الصناعاتBBOB0.2400.2504.17بغداد مصرف

SKTA3.7503.710-1.07الكرخ العاب مدينةAIPM4.0404.1903.71اللحوم تسويق

HBAY61.00060.500-0.82بابل فندقBCOI0.3800.3902.63التجاري المصرف

IBSD2.8502.830-0.70الغازية  بغدادIHLI0.4000.4102.50الصناعية الهالل

SMOF13.20013.110-0.68االلعاب لمدن الموصلBMNS0.6100.6201.64المنصور 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)

BNAI481,000,00057.50.650االسالمي الوطني المصرفBNAI740,000,00042.70.650االسالمي الوطني المصرف

BBOB91,000,00010.90.250بغداد مصرفBBOB364,000,00021.00.250بغداد مصرف

TASC76,404,0669.18.250سيل اسياBGUC224,786,81013.00.170الخليج مصرف

BGUC36,366,1734.30.170الخليج مصرفBIME213,665,00012.30.110االوسط الشرق مصرف

BIME23,533,1502.80.110االوسط الشرق مصرفBMFI81,850,0004.70.160الموصل مصرف

SMOF20,005,8552.413.110االلعاب لمدن الموصلBMNS25,050,0001.40.620المنصور مصرف

BMNS15,652,0001.90.620المنصور مصرفBCOI20,900,0001.20.390التجاري المصرف

1,670,251,81096.27743,961,24488.89

836,973,300الكلي مجموع1,734,967,418الكلي 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

2019/4/3

 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 عدد7,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,590,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان 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)

BROI2,590,000100.00.370األئتمان مصرفBROI7,000,000100.00.370األئتمان مصرف

7,000,000100.002,590,000100.00

2,590,000الكلي مجموع7,000,000الكلي 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

2019/4/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


