
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.341,110,673,374 االغالق

28المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

6المرتفعة1.23762,369,451-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره386

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

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IMIB1.5901.500-5.66والدراجات المعدنيةIMOS5.3005.4502.83الحديثة الخياطة

HSAD10.75010.250-4.65السدير فندقIHLI0.3600.3702.78الصناعية الهالل

SNUC0.3300.320-3.03للمقاوالت النخبةBMNS0.7100.7201.41المنصور مصرف

IMAP0.6700.660-1.49الدوائية المنصورHBAY59.25060.0001.27بابل فندق

IBSD3.4503.400-1.45الغازية  بغدادTASC7.9108.0001.14سيل اسيا

HNTI7.8007.700-1.28السياحية االستثمارات

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)

BNAI459,900,00060.30.630االسالمي الوطني المصرفBNAI730,000,00065.70.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB71,391,5009.40.370بغداد مصرفBBOB192,950,00017.40.370بغداد مصرف

IBSD70,457,2939.23.400الغازية  بغدادIHLI69,500,0006.30.370الصناعية الهالل

AISP37,997,5255.05.130البذور انتاجBMNS27,000,0002.40.720المنصور مصرف

IHLI25,445,0003.30.370الصناعية الهاللINCP25,000,0002.30.640الكيمياوية الصناعات

BMNS19,440,0002.50.720المنصور مصرفIBSD20,632,9161.93.400الغازية  بغداد

HBAY16,853,7162.260.000بابل فندقBCOI11,450,0001.00.430التجاري المصرف

1,076,532,91696.93701,485,03392.01

762,369,451الكلي مجموع1,110,673,374الكلي 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

2019/5/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد2,297,700

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,481,580 التداول حجم

0المنخفضة

3المستقره7العقود عدد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4000.00العراقي االئتمان مصرف

IKHC1.2501.2500.00االنشائية  الخازر

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

BROI831,08056.10.400العراقي االئتمان مصرفBROI2,077,70090.40.400العراقي االئتمان مصرف

IMCI410,00027.741.000الكيماوية الصنائعIKHC210,0009.11.250االنشائية  الخازر

IKHC240,50016.21.250االنشائية  الخازرIMCI10,0000.441.000الكيماوية الصنائع

2,297,700100.001,481,580100.00

1,481,580الكلي مجموع2,297,700الكلي 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

2019/5/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


