
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

456.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد457.201,093,114,094 االغالق

29المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

5المرتفعة0.90755,932,140(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

18المستقره399

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

SKTA3.9203.840-2.04الكرخ العاب مدينةSNUC0.3000.33010.00للمقاوالت النخبة

AIPM4.1504.080-1.69اللحوم تسويقHKAR0.7900.8203.80كربالء فنادق

IKLV1.5101.490-1.32اللقاحات النتاج الكنديIMOS5.2505.4002.86الحديثة الخياطة

HBAY64.25064.020-0.36بابل فندقIBSD2.9602.9901.01الغازية  بغداد

AIRP8.2608.250-0.12الزراعية المنتجاتIITC7.9607.9800.25للسجاد العراقية

AMEF9.0109.000-0.11االوسط الشرق اسماك

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)

BNAI485,100,00064.20.630االسالمي الوطني المصرفBNAI770,000,00070.40.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD104,830,44413.92.990الغازية  بغدادBIME102,410,8179.40.110االوسط الشرق مصرف

HBAY74,401,9069.864.020بابل فندقBCOI88,000,0008.10.380التجاري المصرف

BCOI33,440,0004.40.380التجاري المصرفIBSD35,148,5163.22.990الغازية  بغداد

BIME11,265,1901.50.110االوسط الشرق مصرفBGUC33,500,0013.10.170الخليج مصرف

SBPT6,210,0000.817.250الركاب لنقل بغدادBUND32,100,0002.90.080المتحد المصرف

HSAD5,774,0000.810.750السدير فندقBBOB15,103,5481.40.240بغداد مصرف

1,076,262,88298.46721,021,54095.38

755,932,140الكلي مجموع1,093,114,094الكلي 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

2019/4/16

 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 عدد48,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة64,640,000

0المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

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)

TZNI54,000,00083.52.700لالتصاالت الخاتمBROI28,000,00058.30.380األئتمان مصرف

BROI10,640,00016.50.380األئتمان مصرفTZNI20,000,00041.72.700لالتصاالت الخاتم

48,000,000100.0064,640,000100.00

64,640,000الكلي مجموع48,000,000الكلي 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

2019/4/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


