
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.14االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.561,893,838,850 االغالق

31المتدولة الشركات0.12-% التغير نسبه

3المرتفعة0.58952,734,363-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

14المستقره464

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفIBPM1.4501.5104.14التغليف لمواد  بغداد

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIBSD3.2603.3001.23الغازية  بغداد

BNOI0.3700.350-5.41االهلي المصرف

IMOS5.5005.300-3.64الحديثة الخياطة

AISP5.1004.950-2.94البذور انتاج

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرف

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)

BNAI443,591,49646.60.630االسالمي الوطني المصرفBNAI704,113,48537.20.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB139,286,82114.60.350بغداد مصرفBGUC466,483,44624.60.150الخليج مصرف

AISP98,899,87410.44.950البذور انتاجBBOB411,840,00221.70.350بغداد مصرف

BGUC69,977,5177.30.150الخليج مصرفBIME101,500,0005.40.100االوسط الشرق مصرف

TASC39,706,2004.28.000سيل اسياBMFI33,507,0001.80.160الموصل مصرف

HBAY32,410,5003.460.000بابل فندقBCOI31,000,0001.60.430التجاري المصرف

IBSD20,681,7502.23.300الغازية  بغدادBMNS28,900,0001.50.700المنصور مصرف

1,777,343,93393.85844,554,15788.65

952,734,363الكلي مجموع1,893,838,850الكلي 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

2019/5/23

 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 عدد1,135,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,137,500

1المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

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)

IMCI410,00036.041.000الكيماوية الصنائعBROI1,000,00088.10.390األئتمان مصرف

BROI390,00034.30.390األئتمان مصرفTZNI125,00011.02.700لالتصاالت الخاتم

TZNI337,50029.72.700لالتصاالت الخاتمIMCI10,0000.941.000الكيماوية الصنائع

1,135,000100.001,137,500100.00

1,137,500الكلي مجموع1,135,000الكلي 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

2019/5/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


