
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

448.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد452.361,220,260,844 االغالق

30المتدولة الشركات0.85% التغير نسبه

14المرتفعة3.81982,061,313(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره242

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

IMOS4.9804.800-3.61الحديثة الخياطةBBAY0.1300.1407.69بابل مصرف

BNAI0.6500.630-3.08االسالمي الوطني المصرفBASH0.1900.2005.26اشور مصرف

IHLI0.4000.390-2.50الصناعية الهاللBIBI0.2000.2105.00االستثمار مصرف

SBPT17.00016.750-1.47الركاب لنقل بغدادIKLV1.4601.5304.79اللقاحات النتاج الكندي

IBSD2.8002.8903.21الغازية  بغداد

IMAP0.6500.6703.08الدوائية المنصور

SMOF13.16013.4502.20االلعاب لمدن الموصل

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)

BKUI408,720,00041.61.040كوردستان مصرفBNAI546,112,98744.80.630االسالمي الوطني المصرف

BNAI344,051,18235.00.630االسالمي الوطني المصرفBKUI393,000,00032.21.040كوردستان مصرف

IBSD70,424,1717.22.890الغازية  بغدادBBOB105,000,0008.60.250بغداد مصرف

HBAY29,640,8903.054.490بابل فندقBMNS37,250,0003.10.610المنصور مصرف

BBOB26,250,0002.70.250بغداد مصرفBIME28,275,0002.30.110االوسط الشرق مصرف

BMNS22,400,0002.30.610المنصور مصرفIBSD24,813,1612.02.890الغازية  بغداد

TASC19,114,4541.98.250سيل اسياIHLI20,100,0001.60.390الصناعية الهالل

1,154,551,14894.62920,600,69793.74

982,061,313الكلي مجموع1,220,260,844الكلي 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

2019/4/8

 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 عدد1,102,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة5,222,000

0المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

HASH7.2007.2000.00اشور فندق

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)

HASH3,600,00068.97.200اشور فندقTZNI600,00054.42.700لالتصاالت الخاتم

TZNI1,620,00031.02.700لالتصاالت الخاتمHASH500,00045.47.200اشور فندق

BRTB2,0000.01.000االقليم مصرفBRTB2,0000.21.000االقليم مصرف

1,102,000100.005,222,000100.00

5,222,000الكلي مجموع1,102,000الكلي 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

2019/4/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


