
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

476.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.98834,540,239 االغالق

25المتدولة الشركات1.03% التغير نسبه

9المرتفعة4.92264,087,061(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره297

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

IMIB1.6001.550-3.12والدراجات المعدنيةBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرفBBOB0.2900.3106.90بغداد مصرف

NAME0.3800.370-2.63للتأمين االمينBIBI0.2100.2204.76االستثمار مصرف

HBAY58.75058.520-0.39بابل فندقSILT0.8500.8904.71البري للنقل العراقية

IHLI0.3500.3602.86الصناعية الهالل

TASC7.9808.2002.76سيل اسيا

IBSD3.2203.3002.48الغازية  بغداد

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)

BBOB84,764,84232.10.310بغداد مصرفBIME377,053,00045.20.100االوسط الشرق مصرف

IBSD40,526,60615.33.300الغازية  بغدادBBOB275,666,14033.00.310بغداد مصرف

BIME37,705,30014.30.100االوسط الشرق مصرفBGUC70,000,0008.40.160الخليج مصرف

TASC19,699,9007.58.200سيل اسياBMNS24,740,0003.00.700المنصور مصرف

SILT18,113,0006.90.890البري للنقل العراقيةSILT20,550,0002.50.890البري للنقل العراقية

BMNS17,316,0006.60.700المنصور مصرفBIBI13,100,0001.60.220االستثمار مصرف

BGUC11,200,0004.20.160الخليج مصرفIBSD12,325,3591.53.300الغازية  بغداد

793,434,49995.07229,325,64886.84

264,087,061الكلي مجموع834,540,239الكلي 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

2019/5/19

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد8,830,340

3المتدولة الشركات

0المرتفعة209,341,691

1المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.2001.150-4.17االنشائية  الخازر

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)

IMCI205,328,00098.141.000الكيماوية الصنائعIMCI5,008,00056.741.000الكيماوية الصنائع

IKHC3,823,6911.81.150االنشائية  الخازرIKHC3,322,34037.61.150االنشائية  الخازر

BROI190,0000.10.380األئتمان مصرفBROI500,0005.70.380األئتمان مصرف

8,830,340100.00209,341,691100.00

209,341,691الكلي مجموع8,830,340الكلي 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

2019/5/19

 خسارة 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


