
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.98االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.211,179,355,680 االغالق

28المتدولة الشركات0.26% التغير نسبه

7المرتفعة1.23340,057,535(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره354

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

AMAP0.3000.280-6.67الحيواني لالنتاج الحديثةBBOB0.3100.3306.45بغداد مصرف

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفBIBI0.2200.2304.55االستثمار مصرف

IBPM1.5001.450-3.33التغليف لمواد  بغدادBCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

SMRI1.6001.550-3.12العقارية  المعمورةSBPT17.50017.9002.29الركاب لنقل بغداد

SILT0.8900.870-2.25البري للنقل العراقيةIMIB1.5501.5701.29والدراجات المعدنية

INCP0.6400.630-1.56الكيمياوية الصناعاتHBAY58.52059.0000.82بابل فندق

AIPM4.1504.100-1.20اللحوم تسويقTASC8.2008.2500.61سيل اسيا

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)

BBOB152,294,85244.80.330بغداد مصرفBBOB475,962,75340.40.330بغداد مصرف

BIME36,550,00010.70.100االوسط الشرق مصرفBIME365,500,00031.00.100االوسط الشرق مصرف

SILT26,349,2507.70.870البري للنقل العراقيةBUND88,000,0007.50.050المتحد المصرف

BMNS21,000,0006.20.700المنصور مصرفBMFI72,000,0006.10.150الموصل مصرف

BCOI14,909,5004.40.440التجاري المصرفBCOI34,650,0002.90.440التجاري المصرف

IBSD12,811,4243.83.290الغازية  بغدادSILT30,525,0002.60.870البري للنقل العراقية

TASC12,767,2803.88.250سيل اسياBMNS30,000,0002.50.700المنصور مصرف

1,096,637,75392.99276,682,30681.36

340,057,535الكلي مجموع1,179,355,680الكلي 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

2019/5/20

 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 عدد4,017,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة123,480,750

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.1501.2508.70االنشائية  الخازر

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI123,082,00099.741.000الكيماوية الصنائعIMCI3,002,00074.741.000الكيماوية الصنائع

BROI380,0000.30.380األئتمان مصرفBROI1,000,00024.90.380األئتمان مصرف

IKHC18,7500.021.250االنشائية  الخازرIKHC15,0000.41.250االنشائية  الخازر

4,017,000100.00123,480,750100.00

123,480,750الكلي مجموع4,017,000الكلي 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

2019/5/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


