
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.65االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.47561,427,875 االغالق

26المتدولة الشركات0.46-% التغير نسبه

7المرتفعة2.18240,382,729-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره283

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفNAME0.3100.3306.45للتأمين االمين

BBOB0.2500.240-4.00بغداد مصرفIMOS5.5905.7502.86الحديثة الخياطة

IKLV1.5001.480-1.33اللقاحات النتاج الكنديHSAD10.75011.0002.33السدير فندق

IBSD3.2403.210-0.93الغازية  بغدادIMIB1.7301.7601.73والدراجات المعدنية

HBAY60.45060.010-0.73بابل فندقIMAP0.6500.6601.54الدوائية المنصور

SKTA3.7603.750-0.27الكرخ العاب مدينةHKAR0.8400.8501.19كربالء فنادق

HBAG8.1208.100-0.25بغداد فندقSBPT17.20017.2500.29الركاب لنقل بغداد

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)

BBOB101,691,08542.30.240بغداد مصرفBBOB423,712,85675.50.240بغداد مصرف

TASC30,106,40012.57.600سيل اسياBUND35,820,0006.40.070المتحد المصرف

IBSD24,391,95910.13.210الغازية  بغدادIHLI28,319,1565.00.380الصناعية الهالل

HBAG17,407,6007.28.100بغداد فندقBGUC13,000,0002.30.170الخليج مصرف

IHLI10,761,2794.50.380الصناعية الهاللNAME9,928,3461.80.330للتأمين االمين

HBAY8,197,2503.460.010بابل فندقIMAP8,319,7101.50.660الدوائية المنصور

AIPM6,712,7932.84.200اللحوم تسويقIBSD7,560,1601.33.210الغازية  بغداد

526,660,22893.81199,268,36682.90

240,382,729الكلي مجموع561,427,875الكلي 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

2019/4/24

 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 عدد6,900,992

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,476,343

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.5600.510-8.93العقارية  االمين

HASH7.2007.2000.00اشور 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)

SAEI3,468,98599.80.510العقارية  االمينSAEI6,899,97099.990.510العقارية  االمين

HASH7,3580.27.200اشور فندقHASH1,0220.017.200اشور فندق

6,900,992100.003,476,343100.00

3,476,343الكلي مجموع6,900,992الكلي 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

2019/4/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


