
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.69االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد452.201,262,232,155 االغالق

25المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

6المرتفعة0.51991,785,902(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره120

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

BIBI0.2100.200-4.76االستثمار مصرفSMOF13.45013.8502.97االلعاب لمدن الموصل

SNUC0.3100.300-3.23للمقاوالت النخبةHBAG8.1108.2501.73بغداد فندق

IHLI0.4000.390-2.50الصناعية الهاللIBSD2.9102.9401.03الغازية  بغداد

IMIB1.8301.810-1.09والدراجات المعدنيةSBPT16.70016.7500.30الركاب لنقل بغداد

AIRP8.2508.2600.12الزراعية المنتجات

HBAY51.98051.9900.02بابل 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)

BNAI488,250,00049.20.630االسالمي الوطني المصرفBNAI775,000,00061.40.630االسالمي الوطني المصرف

BKUI416,520,00042.01.040كوردستان مصرفBKUI400,500,00031.71.040كوردستان مصرف

IBSD46,849,4954.72.940الغازية  بغدادIHLI24,400,0001.90.390الصناعية الهالل

IHLI9,516,0001.00.390الصناعية الهاللBIME20,000,0001.60.110االوسط الشرق مصرف

HBAY6,238,8000.651.990بابل فندقIBSD15,724,4881.22.940الغازية  بغداد

SMOF5,265,5000.513.850االلعاب لمدن الموصلBBOB7,000,0000.60.250بغداد مصرف

IMIB3,098,2000.31.810والدراجات المعدنيةBCOI5,714,2860.50.380التجاري المصرف

1,248,338,77498.90975,737,99598.38

991,785,902الكلي مجموع1,262,232,155الكلي 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

2019/4/10

 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 عدد20,251,918

4المتدولة الشركات

0المرتفعة54,792,301

2المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4800.470-2.08للتأمين السالم دار

VBAT0.6000.500-16.67لالستثمار الباتك

HASH7.2007.2000.00اشور فندق

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI54,000,00098.62.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00098.82.700لالتصاالت الخاتم

HASH720,0001.37.200اشور فندقNDSA121,9180.60.470للتأمين السالم دار

NDSA57,3010.10.470للتأمين السالم دارHASH100,0000.57.200اشور فندق

VBAT15,0000.030.500لالستثمار الباتكVBAT30,0000.10.500لالستثمار الباتك

20,251,918100.0054,792,301100.00

54,792,301الكلي مجموع20,251,918الكلي 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

2019/4/10

ربحية 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


