
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.64االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.55289,542,522 االغالق

29المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

10المرتفعة0.09189,690,147-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره250

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

BIBI0.2000.190-5.00االستثمار مصرفNAME0.3900.4207.69للتأمين االمين

AIPM4.1904.100-2.15اللحوم تسويقBIIB0.3600.3702.78االسالمي  المصرف

INCP0.6400.630-1.56الكيمياوية الصناعاتHKAR0.8600.8802.33كربالء فنادق

TASC7.4007.300-1.35سيل اسياIMOS5.6505.7501.77الحديثة الخياطة

IBSD3.1803.170-0.31الغازية  بغدادIBPM1.3901.4101.44التغليف لمواد  بغداد

HBAY58.70059.5001.36بابل فندق

IRMC8.7008.8001.15الجاهزة االلبسة

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)

BNAI35,636,35018.80.630االسالمي الوطني المصرفBBOB101,750,00035.10.240بغداد مصرف

TASC26,908,40014.27.300سيل اسياBNAI56,565,63519.50.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB24,420,00012.90.240بغداد مصرفIHLI41,599,56114.40.380الصناعية الهالل

IBSD22,585,93211.93.170الغازية  بغدادBGUC21,735,2697.50.160الخليج مصرف

IKLV18,703,2079.91.500اللقاحات النتاج الكنديINCP15,820,0005.50.630الكيمياوية الصناعات

IHLI15,404,3388.10.380الصناعية الهاللIKLV12,396,8264.31.500اللقاحات النتاج الكندي

INCP10,016,6005.30.630الكيمياوية الصناعاتIBSD7,191,6172.53.170الغازية  بغداد

257,058,90888.78153,674,82781.01

189,690,147الكلي مجموع289,542,522الكلي 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

2019/4/29

 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 عدد434,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة644,400

0المنخفضة

0المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.5100.60017.65العقارية  االمين

HASH6.7507.0003.70اشور 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)

HASH420,00065.27.000اشور فندقSAEI374,00086.20.600العقارية  االمين

SAEI224,40034.80.600العقارية  االمينHASH60,00013.87.000اشور فندق

434,000100.00644,400100.00

644,400الكلي مجموع434,000الكلي 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

2019/4/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


