
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.13554,702,240 االغالق

31المتدولة الشركات0.40% التغير نسبه

12المرتفعة1.88309,474,856(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره460

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

IHLI0.3700.360-2.70الصناعية الهاللBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

HSAD11.00010.750-2.27السدير فندقBBOB0.2600.2703.85بغداد مصرف

AIPM4.1004.040-1.46اللحوم تسويقSBPT17.00017.5002.94الركاب لنقل بغداد

SMOF13.30013.200-0.75االلعاب لمدن الموصلBNOI0.3500.3602.86االهلي المصرف

IKLV1.4701.460-0.68اللقاحات النتاج الكنديIBPM1.4201.4502.11التغليف لمواد  بغداد

TASC7.6407.8002.09سيل اسيا

BMNS0.6400.6501.56المنصور 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)

TASC80,752,35026.17.800سيل اسياBBOB171,072,07830.80.270بغداد مصرف

BBOB46,053,29614.90.270بغداد مصرفBGUC54,495,6329.80.150الخليج مصرف

SILT39,195,35812.70.950البري للنقل العراقيةBBAY53,449,6829.60.120بابل مصرف

BMNS32,006,42910.30.650المنصور مصرفBIME52,500,1009.50.110االوسط الشرق مصرف

IBSD23,843,9267.73.150الغازية  بغدادBMNS49,319,8908.90.650المنصور مصرف

BCOI10,363,0003.30.430التجاري المصرفSILT41,374,8197.50.950البري للنقل العراقية

AIPM8,394,9662.74.040اللحوم تسويقBMFI35,000,0006.30.150الموصل مصرف

457,212,20182.42240,609,32577.75

309,474,856الكلي مجموع554,702,240الكلي 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

2019/5/12

 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 عدد24,964,225

2المتدولة الشركات

1المرتفعة257,533,225

0المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI38.10041.0007.61الكيماوية 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)

IMCI203,533,22579.041.000الكيماوية الصنائعTZNI20,000,00080.12.700لالتصاالت الخاتم

TZNI54,000,00021.02.700لالتصاالت الخاتمIMCI4,964,22519.941.000الكيماوية الصنائع

24,964,225100.00257,533,225100.00

257,533,225الكلي مجموع24,964,225الكلي 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

2019/5/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


