
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

452.36االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد451.691,414,529,854 االغالق

26المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

4المرتفعة0.671,147,944,536-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره284

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

HBAY54.49051.980-4.61بابل فندقBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

BCOI0.3900.380-2.56التجاري المصرفIHLI0.3900.4002.56الصناعية الهالل

IMIB1.8701.830-2.14والدراجات المعدنيةIBSD2.8902.9100.69الغازية  بغداد

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرفHSAD10.95010.9900.37السدير فندق

HBAG8.1808.110-0.86بغداد فندق

IKLV1.5301.520-0.65اللقاحات النتاج الكندي

SMRI1.5501.540-0.65العقارية  المعمورة

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)

BNAI494,628,75043.10.630االسالمي الوطني المصرفBNAI785,125,00055.50.630االسالمي الوطني المصرف

BKUI416,000,00036.21.040كوردستان مصرفBKUI400,000,00028.31.040كوردستان مصرف

HBAY50,822,8184.451.980بابل فندقBCOI72,497,0005.10.380التجاري المصرف

IBSD36,570,2503.22.910الغازية  بغدادBBAY50,600,0003.60.140بابل مصرف

TASC35,273,5083.18.200سيل اسياBBOB31,600,0002.20.250بغداد مصرف

BCOI27,668,8602.40.380التجاري المصرفBMNS15,400,0001.10.600المنصور مصرف

IKLV22,800,0002.01.520اللقاحات النتاج الكنديIKLV15,000,0001.11.520اللقاحات النتاج الكندي

1,370,222,00096.871,083,764,18694.41

1,147,944,536الكلي مجموع1,414,529,854الكلي 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

2019/4/9

 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 عدد20,010,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة54,072,000

0المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

TZNI54,000,00099.92.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,000100.02.700لالتصاالت الخاتم

HASH72,0000.17.200اشور فندقHASH10,0000.057.200اشور فندق

20,010,000100.0054,072,000100.00

54,072,000الكلي مجموع20,010,000الكلي 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

2019/4/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


