
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.63355,487,026 االغالق

23المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

6المرتفعة0.05224,132,262(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره237

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

AAHP1.1501.100-4.35الزراعي لالنتاج االهليةTASC7.5007.7503.33سيل اسيا

HKAR0.8900.880-1.12كربالء فنادقSMRI1.5001.5503.33العقارية  المعمورة

IKLV1.4901.480-0.67اللقاحات النتاج الكنديBCOI0.4000.4102.50التجاري المصرف

IBSD3.1203.100-0.64الغازية  بغدادIMIB1.7001.7402.35والدراجات المعدنية

HBAY59.73059.500-0.39بابل فندقAIPM4.0604.1000.99اللحوم تسويق

HPAL10.10010.090-0.10فلسطين فندقSMOF13.25013.2700.15االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC66,506,00029.77.750سيل اسياBBOB237,290,29866.80.240بغداد مصرف

BBOB56,949,67225.40.240بغداد مصرفBCOI24,264,2866.80.410التجاري المصرف

IBSD25,713,36611.53.100الغازية  بغدادNAME24,000,0006.80.440للتأمين االمين

IKLV15,907,9297.11.480اللقاحات النتاج الكنديINCP20,155,6695.70.630الكيمياوية الصناعات

INCP12,698,0715.70.630الكيمياوية الصناعاتIKLV10,683,1743.01.480اللقاحات النتاج الكندي

NAME10,340,5004.60.440للتأمين االمينTASC8,390,0002.47.750سيل اسيا

BCOI9,948,3574.40.410التجاري المصرفIBSD8,261,3402.33.100الغازية  بغداد

333,044,76793.69198,063,89688.37

224,132,262الكلي مجموع355,487,026الكلي 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

2019/5/6

 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 عدد37,260,439المتداولة االسهم عدد

4المتدولة الشركات

1المرتفعة76,660,441 التداول حجم

1المنخفضة

2المستقره22العقود عدد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.2701.40010.20االنشائية  الخازر

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

NDSA0.4900.480-2.10للتأمين 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)

TZNI54,000,00070.42.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00053.72.700لالتصاالت الخاتم

IKHC22,524,25029.41.400االنشائية  الخازرIKHC16,976,25045.61.400االنشائية  الخازر

NDSA135,4510.20.480للتأمين السالم دارNDSA282,1890.80.480للتأمين السالم دار

BZII7400.00.370العراق زين مصرفBZII2,0000.00.370العراق زين مصرف

37,260,439100.0076,660,441100.00

76,660,441الكلي مجموع37,260,439الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2019/5/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


