
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.36االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.062,230,213,109 االغالق

27المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

5المرتفعة1.30465,135,641-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره461

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 االغالق سعر

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفNAME0.3700.3802.70للتأمين االمين

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفSMRI1.5601.6002.56العقارية  المعمورة

IMIB1.6501.600-3.03والدراجات المعدنيةTASC7.9207.9800.76سيل اسيا

IHLI0.3600.350-2.78الصناعية الهاللIBSD3.2003.2200.63الغازية  بغداد

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفAIPM4.0504.0600.25اللحوم تسويق

HNTI7.9507.800-1.89السياحية االستثمارات

IKLV1.4401.420-1.39اللقاحات النتاج الكندي

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 ) الكلي الى النسبة

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB119,550,37925.70.290بغداد مصرفBUND1,423,700,00063.80.050المتحد المصرف

BMNS74,255,05416.00.690المنصور مصرفBBOB409,042,68718.30.290بغداد مصرف

BUND71,185,00015.30.050المتحد المصرفBMNS108,822,1384.90.690المنصور مصرف

SILT65,675,00014.10.850البري للنقل العراقيةSILT79,400,0003.60.850البري للنقل العراقية

BNOI22,654,4284.90.360االهلي المصرفBNOI64,176,9382.90.360االهلي المصرف

TASC22,546,2504.87.980سيل اسياBIME57,600,0002.60.100االوسط الشرق مصرف

IBSD21,525,0294.63.220الغازية  بغدادIHLI18,300,0000.80.350الصناعية الهالل

2,161,041,76396.90397,391,14185.44

465,135,641الكلي مجموع2,230,213,109الكلي 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

2019/5/16

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد24,757,660

3المتدولة الشركات

0المرتفعة56,020,192

2المنخفضة

1المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.5001.200-20.00االنشائية  الخازر

BROI0.3900.380-2.56العراقي االئتمان 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

 ) الكلي الى النسبة

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI54,000,00096.42.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00080.82.700لالتصاالت الخاتم

BROI1,710,0003.10.380العراقي االئتمان مصرفBROI4,500,00018.20.380العراقي االئتمان مصرف

IKHC310,1920.61.200االنشائية  الخازرIKHC257,6601.01.200االنشائية  الخازر

24,757,660100.0056,020,192100.00

56,020,192الكلي مجموع24,757,660الكلي 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

2019/5/16

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