
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.11االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.58896,888,662 االغالق

23المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

2المرتفعة0.53411,402,467-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره124

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

NAME0.4700.440-6.38للتأمين االمينHBAG8.0908.2001.36بغداد فندق

HTVM5.3005.000-5.66الموصل سدHBAY59.50059.7300.39بابل فندق

AIRP8.1008.000-1.23الزراعية المنتجات

IKLV1.5001.490-0.67اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.1403.120-0.64الغازية  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)

BKUI330,000,00080.21.100كوردستان مصرفBUND547,000,00061.00.070المتحد المصرف

BUND34,420,0008.40.070المتحد المصرفBKUI300,000,00033.41.100كوردستان مصرف

INCP6,300,0001.50.630الكيمياوية الصناعاتIHLI12,000,0001.30.370الصناعية الهالل

IBSD5,949,0241.43.120الغازية  بغدادBCOI10,093,8401.10.400التجاري المصرف

TASC4,500,0001.17.500سيل اسياINCP10,000,0001.10.630الكيمياوية الصناعات

IHLI4,440,0001.10.370الصناعية الهاللNAME3,350,0000.40.440للتأمين االمين

HBAY4,433,1011.159.730بابل فندقBSUC2,750,0000.30.700سومر مصرف

885,193,84098.70390,042,12594.81

411,402,467الكلي مجموع896,888,662الكلي 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

2019/5/5

 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 عدد1,600,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة778,000

0المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4700.4904.26للتأمين السالم دار

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)

NDSA778,000100.00.490للتأمين السالم دارNDSA1,600,000100.00.490للتأمين السالم دار

1,600,000100.00778,000100.00

778,000الكلي مجموع1,600,000الكلي 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

2019/5/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


