
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد463.20157,565,204 االغالق

28المتدولة الشركات1.12-% التغير نسبه

4المرتفعة5.27180,617,922-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره320

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفNAME0.3300.3609.09للتأمين االمين

IBSD3.2103.100-3.43الغازية  بغدادIKLV1.4801.5202.70اللقاحات النتاج الكندي

IMIB1.7601.700-3.41والدراجات المعدنيةHKAR0.8500.8601.18كربالء فنادق

BNOI0.3000.290-3.33االهلي المصرفHBAG8.1008.1200.25بغداد فندق

AMAP0.3100.300-3.23الحيواني لالنتاج الحديثة

BIIB0.3700.360-2.70االسالمي  المصرف

HBAY60.01058.750-2.10بابل 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)

IBSD76,809,87242.53.100الغازية  بغدادBUND27,600,00017.50.070المتحد المصرف

AIRP24,981,78813.88.150الزراعية المنتجاتIBSD24,544,50615.63.100الغازية  بغداد

IKLV12,160,0006.71.520اللقاحات النتاج الكنديNAME24,410,00015.50.360للتأمين االمين

INCP9,523,2005.30.640الكيمياوية الصناعاتINCP14,880,0009.40.640الكيمياوية الصناعات

NAME8,679,4004.80.360للتأمين االمينBNOI10,989,4377.00.290االهلي المصرف

SMRI7,161,6264.01.510العقارية  المعمورةIKLV8,000,0005.11.520اللقاحات النتاج الكندي

HBAY6,904,5503.858.750بابل فندقBBOB7,700,0004.90.240بغداد مصرف

118,123,94374.97146,220,43680.96

180,617,922الكلي مجموع157,565,204الكلي 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

2019/4/25

 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 عدد210,957

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,067,910

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.2006.750-6.25اشور فندق

NDSA0.4700.4700.00للتأمين السالم دار

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)

HASH1,012,50094.86.750اشور فندقHASH150,00071.16.750اشور فندق

TZNI32,4003.02.700لالتصاالت الخاتمNDSA48,95723.20.470للتأمين السالم دار

NDSA23,0102.20.470للتأمين السالم دارTZNI12,0005.72.700لالتصاالت الخاتم

210,957100.001,067,910100.00

1,067,910الكلي مجموع210,957الكلي 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

2019/4/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


