
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.08االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.741,626,224,698 االغالق

27المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

9المرتفعة0.661,027,821,293(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره307

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIMOS5.2105.7009.40الحديثة الخياطة

IHLI0.3800.370-2.63الصناعية الهاللSILT0.8700.9003.45البري للنقل العراقية

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرفHBAY59.50060.2501.26بابل فندق

SMOF13.20013.000-1.52االلعاب لمدن الموصلHBAG8.2008.3001.22بغداد فندق

IBSD3.3503.3901.19الغازية  بغداد

AISP5.1505.2000.97البذور انتاج

IMIB1.5801.5900.63والدراجات المعدنية

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)

BNAI497,700,00048.40.630االسالمي الوطني المصرفBNAI790,000,00048.60.630االسالمي الوطني المصرف

SILT241,774,40123.50.900البري للنقل العراقيةSILT271,660,00016.70.900البري للنقل العراقية

IBSD116,514,94811.33.390الغازية  بغدادBIME158,800,0009.80.100االوسط الشرق مصرف

BBOB50,829,6814.90.360بغداد مصرفBBOB141,193,5598.70.360بغداد مصرف

AISP30,426,7503.05.200البذور انتاجBUND131,984,6818.10.050المتحد المصرف

BMNS16,128,0001.60.720المنصور مصرفIBSD34,808,6632.13.390الغازية  بغداد

BIME15,880,0001.50.100االوسط الشرق مصرفIHLI30,583,3341.90.370الصناعية الهالل

1,559,030,23795.87969,253,78094.30

1,027,821,293الكلي مجموع1,626,224,698الكلي 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

2019/5/29

 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 عدد5,445,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة4,673,100

2المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.2501.200-4.00االنشائية  الخازر

IHFI0.9900.850-14.14المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

VZAF0.3600.3600.00لالستثمار الزوراء

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)

IKHC2,142,00045.81.200االنشائية  الخازرIHFI2,650,00048.70.850المنزلي صناعةاالثاث

IHFI2,127,50045.50.850المنزلي صناعةاالثاثIKHC1,785,00032.81.200االنشائية  الخازر

BROI400,0008.60.400األئتمان مصرفBROI1,000,00018.40.400األئتمان مصرف

VZAF3,6000.10.360لالستثمار الزوراءVZAF10,0000.20.360لالستثمار الزوراء

5,445,000100.004,673,100100.00

4,673,100الكلي مجموع5,445,000الكلي 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

2019/5/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


