
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

455.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد458.90861,089,822 االغالق

20المتدولة الشركات0.68% التغير نسبه

4المرتفعة3.09579,224,092(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره198

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHLI0.3800.370-2.63الصناعية الهاللBBOB0.2400.2504.17بغداد مصرف

AIPM4.4504.350-2.25اللحوم تسويقIMOS5.5205.7504.17الحديثة الخياطة

HBAY61.50060.200-2.11بابل فندقIBSD2.9503.0403.05الغازية  بغداد

IMIB1.8001.770-1.67والدراجات المعدنيةHPAL10.00010.1001.00فلسطين فندق

SKTA3.8103.770-1.05الكرخ العاب مدينة

AIRP8.2008.150-0.61الزراعية المنتجات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNAI469,413,00081.00.630االسالمي الوطني المصرفBNAI745,100,00086.50.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD37,090,0116.43.040الغازية  بغدادBIME26,100,2703.00.110االوسط الشرق مصرف

HBAY23,843,9304.160.200بابل فندقBBOB25,000,0002.90.250بغداد مصرف

BCOI7,800,0001.30.390التجاري المصرفBCOI20,000,0002.30.390التجاري المصرف

BBOB6,250,0001.10.250بغداد مصرفIBSD12,378,2821.43.040الغازية  بغداد

AIPM5,269,6420.94.350اللحوم تسويقIHLI11,627,4281.40.370الصناعية الهالل

BMNS5,100,0000.90.600المنصور مصرفBMNS8,500,0001.00.600المنصور مصرف

848,705,98098.56554,766,58395.78

579,224,092الكلي مجموع861,089,822الكلي 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

2019/4/18

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد20,952,812

3المتدولة الشركات

0المرتفعة65,716,921

1المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3800.370-2.63العراقي االئتمان مصرف

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

IMCI38.10038.1000.00الكيماوية الصنائع

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI54,750,60083.32.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,278,00096.82.700لالتصاالت الخاتم

IMCI10,821,73416.538.100الكيماوية الصنائعBROI390,7771.90.370العراقي االئتمان مصرف

BROI144,5870.20.370العراقي االئتمان مصرفIMCI284,0351.438.100الكيماوية الصنائع

20,952,812100.0065,716,921100.00

65,716,921الكلي مجموع20,952,812الكلي 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

2019/4/18

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


