
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.56االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.571,375,598,102 االغالق

28المتدولة الشركات1.44% التغير نسبه

8المرتفعة7.01843,337,758(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره435

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

AMAP0.2800.270-3.57الحيواني لالنتاج الحديثةBBOB0.3500.3705.71بغداد مصرف

HMAN13.00012.750-1.92المنصور فندقIBSD3.3003.4504.55الغازية  بغداد

HBAY60.00059.250-1.25بابل فندقBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

SILT0.8300.820-1.20البري للنقل العراقيةAISP4.9505.1303.64البذور انتاج

TASC8.0007.910-1.12سيل اسياIRMC8.5008.8003.53الجاهزة االلبسة

IMIB1.6001.590-0.62والدراجات المعدنيةINCP0.6300.6401.59الكيمياوية الصناعات

SKTA3.7503.740-0.27الكرخ العاب مدينةSMOF13.00013.2001.54االلعاب لمدن الموصل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNAI463,261,05054.90.630االسالمي الوطني المصرفBNAI735,335,00053.50.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD127,632,98415.13.450الغازية  بغدادBBOB245,163,00017.80.370بغداد مصرف

BBOB88,259,68010.50.370بغداد مصرفBIME237,125,00017.20.100االوسط الشرق مصرف

AISP54,815,7266.55.130البذور انتاجBCOI44,050,0003.20.430التجاري المصرف

BIME23,722,5002.80.100االوسط الشرق مصرفIBSD37,194,7672.73.450الغازية  بغداد

BCOI18,941,5002.20.430التجاري المصرفIMAP13,541,1001.00.670الدوائية المنصور

HBAY18,491,2462.259.250بابل فندقAISP10,823,1760.85.130البذور انتاج

1,323,232,04396.19795,124,68794.28

843,337,758الكلي مجموع1,375,598,102الكلي 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

2019/5/26

 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 عدد3,410,900

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,583,040

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

SAEI0.6000.6000.00العقارية  االمين

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI1,200,00075.80.400األئتمان مصرفBROI3,000,00088.00.400األئتمان مصرف

SAEI207,54013.10.600العقارية  االمينSAEI345,90010.10.600العقارية  االمين

TZNI175,50011.12.700لالتصاالت الخاتمTZNI65,0001.92.700لالتصاالت الخاتم

3,410,900100.001,583,040100.00

1,583,040الكلي مجموع3,410,900الكلي 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

2019/5/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


