
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.11195,821,789 االغالق

23المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

3المرتفعة0.50215,572,425(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

17المستقره205

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM4.1004.060-0.98اللحوم تسويقTASC7.2007.5004.17سيل اسيا

AIRP8.1508.100-0.61الزراعية المنتجاتBIIB0.3700.3802.70االسالمي  المصرف

HBAG8.1008.090-0.12بغداد فندقNAME0.4600.4702.17للتأمين االمين

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)

TASC133,730,46662.07.500سيل اسياBBOB114,289,14058.40.240بغداد مصرف

BBOB27,429,39412.70.240بغداد مصرفTASC18,033,8339.27.500سيل اسيا

AIPM11,375,3105.34.060اللحوم تسويقBGUC12,213,1916.20.160الخليج مصرف

IBSD7,860,2123.63.140الغازية  بغدادBMNS12,000,0006.10.600المنصور مصرف

BMNS7,200,0003.30.600المنصور مصرفBIIB7,388,2873.80.380االسالمي  المصرف

INCP4,441,5002.10.630الكيمياوية الصناعاتINCP7,050,0003.60.630الكيمياوية الصناعات

IMAP3,455,0001.60.660الدوائية المنصورNAME6,479,4003.30.470للتأمين االمين

177,453,85190.62195,491,88290.69

215,572,425الكلي مجموع195,821,789الكلي 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

2019/5/2

 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 عدد211,970

2المتدولة الشركات

0المرتفعة134,382

0المنخفضة

2المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6000.6000.00العقارية  االمين

VAMF1.3201.3200.00لالستثمار االمين

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)

SAEI121,18290.20.600العقارية  االمينSAEI201,97095.30.600العقارية  االمين

VAMF13,2009.81.320لالستثمار االمينVAMF10,0004.71.320لالستثمار االمين

211,970100.00134,382100.00

134,382الكلي مجموع211,970الكلي 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

2019/5/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


