
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.61124,445,071 االغالق

25المتدولة الشركات0.20-% التغير نسبه

5المرتفعة0.9491,339,872-(نقطه)التغير مقدار
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IHLI0.3800.370-2.63الصناعية الهاللNAME0.4200.4609.52للتأمين االمين

TASC7.3007.200-1.37سيل اسياAMEF9.0109.5005.44االوسط الشرق اسماك

IBSD3.1703.140-0.95الغازية  بغدادIMAP0.6500.6601.54الدوائية المنصور

HBAG8.1208.100-0.25بغداد فندقHKAR0.8800.8901.14كربالء فنادق

IBPM1.4101.4200.71التغليف لمواد  بغداد
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( %) الكلي

 سعر
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HNTI20,258,46422.28.000السياحية االستثماراتBMFI40,000,00032.10.150الموصل مصرف

AIPM18,217,32919.94.100اللحوم تسويقBBOB39,060,00031.40.240بغداد مصرف

TASC10,407,80011.47.200سيل اسياBGUC11,350,0009.10.160الخليج مصرف

BBOB9,374,40010.30.240بغداد مصرفIHLI7,525,0006.00.370الصناعية الهالل

IBSD6,983,1047.63.140الغازية  بغدادNAME5,495,5204.40.460للتأمين االمين

BMFI6,000,0006.60.150الموصل مصرفAIPM4,443,2513.64.100اللحوم تسويق

IITC2,960,5503.28.110للسجاد العراقيةBCOI3,500,0002.80.400التجاري المصرف

111,373,77189.5074,201,64781.24

91,339,872الكلي مجموع124,445,071الكلي 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

2019/4/30

 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
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:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد510,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة306,000
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SAEI0.6000.6000.00العقارية  االمين
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SAEI306,000100.00.600العقارية  االمينSAEI510,000100.00.600العقارية  االمين

510,000100.00306,000100.00

306,000الكلي مجموع510,000الكلي 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

2019/4/30

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