
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

452.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد452.971,334,979,445 االغالق

27المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

8المرتفعة0.771,085,649,309(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره281

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

BBOB0.2500.240-4.00بغداد مصرفHBAY51.99056.5008.67بابل فندق

IMAP0.6700.650-2.99الدوائية المنصورHMAN12.60013.0003.17المنصور فندق

HSAD10.99010.750-2.18السدير فندقIIEW0.8200.8402.44الهندسية لالعمال العراقية

IKLV1.5201.500-1.32اللقاحات النتاج الكنديHBAG8.2508.4001.82بغداد فندق

AIPM4.1904.150-0.95اللحوم تسويقSBPT16.75017.0001.49الركاب لنقل بغداد

IBSD2.9402.930-0.34الغازية  بغدادIMIB1.8101.8301.10والدراجات المعدنية

IITC7.9508.0000.63للسجاد العراقية

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)

BNAI485,100,00044.70.630االسالمي الوطني المصرفBNAI770,000,00057.70.630االسالمي الوطني المصرف

BKUI427,414,00039.41.040كوردستان مصرفBKUI410,975,00030.81.040كوردستان مصرف

HBAY71,464,1506.656.500بابل فندقIHLI78,181,3665.90.390الصناعية الهالل

IHLI30,093,5332.80.390الصناعية الهاللBUND14,419,1541.10.080المتحد المصرف

IBSD21,314,9012.02.930الغازية  بغدادBIME14,110,0001.10.110االوسط الشرق مصرف

INCP9,132,5000.80.650الكيمياوية الصناعاتINCP14,050,0001.10.650الكيمياوية الصناعات

HSAD7,385,9500.710.750السدير فندقIBSD7,299,9660.52.930الغازية  بغداد

1,309,035,48698.061,051,905,03396.89

1,085,649,309الكلي مجموع1,334,979,445الكلي 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

2019/4/11

 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 عدد1,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,700

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

TZNI2,700100.02.700لالتصاالت الخاتمTZNI1,000100.02.700لالتصاالت الخاتم

1,000100.002,700100.00

2,700الكلي مجموع1,000الكلي 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

2019/4/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


