
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.32االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد487.141,923,310,163 االغالق

27المتدولة الشركات0.65-% التغير نسبه

2المرتفعة3.18649,438,902-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره583
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 نسبة
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BBAY0.1300.120-7.69بابل مصرفAISP4.9505.1003.03البذور انتاج

SILT0.8600.830-3.49البري للنقل العراقيةSBPT17.90017.9500.28الركاب لنقل بغداد

BBOB0.3600.350-2.78بغداد مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرف

TASC8.2508.100-1.82سيل اسيا

HBAY61.00060.000-1.64بابل فندق

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرف

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)

BBOB300,074,54846.20.350بغداد مصرفBBOB829,572,34343.10.350بغداد مصرف

AISP134,326,55320.75.100البذور انتاجBUND621,110,09932.30.050المتحد المصرف

BMNS33,110,0005.10.710المنصور مصرفBIME107,508,0005.60.110االوسط الشرق مصرف

BUND31,055,5054.80.050المتحد المصرفBIBI81,200,0004.20.250االستثمار مصرف

BIBI20,568,9123.20.250االستثمار مصرفBGUC54,000,0002.80.160الخليج مصرف

IHLI16,280,6082.50.360الصناعية الهاللBMNS46,500,0002.40.710المنصور مصرف

HBAY14,182,1002.260.000بابل فندقIHLI45,210,0212.40.360الصناعية الهالل

1,785,100,46392.81549,598,22584.63

649,438,902الكلي مجموع1,923,310,163الكلي 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

2019/5/22

 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 عدد47,300,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة19,557,500

1المنخفضة

1المستقره17
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BROI0.4200.400-4.76األئتمان مصرف

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم
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 الى النسبة
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 سعر
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BROI19,422,50099.30.400األئتمان مصرفBROI47,250,00099.90.400األئتمان مصرف

TZNI135,0000.72.700لالتصاالت الخاتمTZNI50,0000.12.700لالتصاالت الخاتم

47,300,000100.0019,557,500100.00

19,557,500الكلي مجموع47,300,000الكلي 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

2019/5/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


