
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.51االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.65199,775,569 االغالق

28المتدولة الشركات1.44-% التغير نسبه

9المرتفعة6.86245,745,490-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره357

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

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفTASC7.2807.6004.40سيل اسيا

IBSD3.4503.240-6.09الغازية  بغدادBBOB0.2400.2504.17بغداد مصرف

IMIB1.7601.730-1.70والدراجات المعدنيةNAME0.3000.3103.33للتأمين االمين

AIPM4.2504.200-1.18اللحوم تسويقINCP0.6400.6501.56الكيمياوية الصناعات

HBAG8.1508.120-0.37بغداد فندقIMAP0.6400.6501.56الدوائية المنصور

HBAY60.64060.450-0.31بابل فندقIKLV1.4801.5001.35اللقاحات النتاج الكندي

SKTA3.7703.760-0.27الكرخ العاب مدينةIITC7.9108.0001.14للسجاد العراقية

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)

IBSD109,370,32644.53.240الغازية  بغدادINCP41,000,00020.50.650الكيمياوية الصناعات

INCP26,650,00010.80.650الكيمياوية الصناعاتIHLI38,793,12219.40.380الصناعية الهالل

TASC25,884,78510.57.600سيل اسياBBOB38,296,45219.20.250بغداد مصرف

IHLI14,741,3866.00.380الصناعية الهاللIBSD32,734,84716.43.240الغازية  بغداد

BCIH11,395,0004.62.650جيهان مصرفBMNS10,750,7685.40.600المنصور مصرف

HBAY10,398,1804.260.450بابل فندقBCOI10,600,0005.30.400التجاري المصرف

BBOB9,574,1133.90.250بغداد مصرفBMFI6,000,0003.00.150الموصل مصرف

178,175,18989.19208,013,79184.65

245,745,490الكلي مجموع199,775,569الكلي 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

2019/4/23

 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 عدد7,010,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,023,700

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3802.70األئتمان مصرف

SAEI0.6500.560-13.85العقارية  االمين

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

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)

BROI1,900,00062.80.380األئتمان مصرفBROI5,000,00071.30.380األئتمان مصرف

SAEI1,120,00037.00.560العقارية  االمينSAEI2,000,00028.50.560العقارية  االمين

BZII3,7000.10.370العراق زين مصرفBZII10,0000.10.370العراق زين مصرف

7,010,000100.003,023,700100.00

3,023,700الكلي مجموع7,010,000الكلي 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

2019/4/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


