
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.661,654,620,420 االغالق

28المتدولة الشركات1.02% التغير نسبه

11المرتفعة4.85665,958,035(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره573

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

SILT0.9500.880-7.37البري للنقل العراقيةBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

IHLI0.3700.360-2.70الصناعية الهاللBBOB0.2800.3007.14بغداد مصرف

BIIB0.3800.370-2.63االسالمي  المصرفBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

HKAR0.8800.870-1.14كربالء فنادقBIBI0.2000.2105.00االستثمار مصرف

IBPM1.4501.5003.45التغليف لمواد  بغداد

HBAY58.00060.0003.45بابل فندق

BMNS0.6700.6902.99المنصور 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)

BBOB244,991,98236.80.300بغداد مصرفBBOB829,120,62650.10.300بغداد مصرف

BMNS150,602,11922.60.690المنصور مصرفBMNS221,220,02813.40.690المنصور مصرف

TASC55,266,1158.38.100سيل اسياBGUC200,498,50712.10.160الخليج مصرف

HBAY40,727,4506.160.000بابل فندقBIME135,000,0008.20.100االوسط الشرق مصرف

BGUC32,079,7614.80.160الخليج مصرفBUND126,000,0007.60.060المتحد المصرف

IBSD31,573,5994.73.280الغازية  بغدادBCOI58,500,0003.50.440التجاري المصرف

BCOI25,740,0003.90.440التجاري المصرفSILT25,618,1351.50.880البري للنقل العراقية

1,595,957,29696.45580,981,02687.24

665,958,035الكلي مجموع1,654,620,420الكلي 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

2019/5/14

 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 عدد20,820,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة55,060,000

0المنخفضة

3المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4800.4800.00للتأمين السالم دار

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

VBAT0.5000.5000.00لالستثمار الباتك

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)

TZNI54,810,00099.52.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,300,00097.52.700لالتصاالت الخاتم

NDSA240,0000.40.480للتأمين السالم دارNDSA500,0002.40.480للتأمين السالم دار

VBAT10,0000.020.500لالستثمار الباتكVBAT20,0000.10.500لالستثمار الباتك

20,820,000100.0055,060,000100.00

55,060,000الكلي مجموع20,820,000الكلي 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

2019/5/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


