
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

452.97االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد455.11723,327,265 االغالق

26المتدولة الشركات0.47% التغير نسبه

9المرتفعة2.14645,962,376(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

14المستقره251

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفHBAY56.50062.15010.00بابل فندق

BASH0.2000.190-5.00اشور مصرفIMOS4.8105.2008.11الحديثة الخياطة

IMIB1.8301.820-0.55والدراجات المعدنيةBCOI0.3800.3902.63التجاري المصرف

IHLI0.3900.4002.56الصناعية الهالل

SKTA3.7003.7802.16الكرخ العاب مدينة

IKLV1.5001.5302.00اللقاحات النتاج الكندي

SBPT17.00017.2001.18الركاب 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)

BKUI416,000,00064.41.040كوردستان مصرفBKUI400,000,00055.31.040كوردستان مصرف

BIIB68,638,52410.60.370االسالمي  المصرفBIIB185,510,87725.60.370االسالمي  المصرف

IBSD62,674,7759.72.930الغازية  بغدادBBOB46,675,2276.50.240بغداد مصرف

HBAY40,394,4906.362.150بابل فندقIBSD21,431,9013.02.930الغازية  بغداد

BBOB11,202,0541.70.240بغداد مصرفBCOI17,450,1222.40.390التجاري المصرف

BCOI6,799,0421.10.390التجاري المصرفBMFI16,488,6522.30.150الموصل مصرف

SBPT6,718,0001.017.200الركاب لنقل بغدادIHLI11,000,0001.50.400الصناعية الهالل

698,556,77996.58612,426,88694.81

645,962,376الكلي مجموع723,327,265الكلي 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

2019/4/14

 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 عدد20,782,685

1المتدولة الشركات

0المرتفعة56,102,631

1المنخفضة

0المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.7002.650-1.85لالتصاالت 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)

TZNI56,102,631100.02.650لالتصاالت الخاتمTZNI20,782,685100.02.650لالتصاالت الخاتم

20,782,685100.0056,102,631100.00

56,102,631الكلي مجموع20,782,685الكلي 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

2019/4/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


