
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.66االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.36827,901,941 االغالق

27المتدولة الشركات0.69-% التغير نسبه

3المرتفعة3.30328,320,205-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره381

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

BNOI0.3900.360-7.69االهلي المصرفIMAP0.6500.6703.08الدوائية المنصور

SILT0.8800.850-3.41البري للنقل العراقيةINCP0.6300.6401.59الكيمياوية الصناعات

IRMC8.8008.500-3.41الجاهزة االلبسةSKTA3.7503.8001.33الكرخ العاب مدينة

SMRI1.6001.560-2.50العقارية  المعمورة

IBSD3.2803.200-2.44الغازية  بغداد

TASC8.1007.920-2.22سيل اسيا

HBAY60.00059.000-1.67بابل فندق

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)

BBOB101,350,00030.90.300بغداد مصرفBBOB336,000,00040.60.300بغداد مصرف

BGUC32,916,23910.00.160الخليج مصرفBGUC205,726,49324.80.160الخليج مصرف

SILT31,735,9179.70.850البري للنقل العراقيةBMFI61,490,0007.40.160الموصل مصرف

BMNS31,075,0009.50.690المنصور مصرفBIME46,500,0005.60.100االوسط الشرق مصرف

IMOS24,130,6407.35.500الحديثة الخياطةBMNS44,750,0005.40.690المنصور مصرف

TASC17,791,6805.47.920سيل اسياSILT37,009,9624.50.850البري للنقل العراقية

IBSD14,797,7004.53.200الغازية  بغدادBIBI24,500,0003.00.210االستثمار مصرف

755,976,45591.31253,797,17577.30

328,320,205الكلي مجموع827,901,941الكلي 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

2019/5/15

 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 عدد20,828,935

2المتدولة الشركات

0المرتفعة54,323,285

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

TZNI54,000,00099.42.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00096.02.700لالتصاالت الخاتم

BROI323,2850.60.390األئتمان مصرفBROI828,9354.00.390األئتمان مصرف

20,828,935100.0054,323,285100.00

54,323,285الكلي مجموع20,828,935الكلي 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

2019/5/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


