
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.63االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.621,105,162,810 االغالق

28المتدولة الشركات1.29% التغير نسبه

9المرتفعة5.99330,356,877(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره413

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.4400.400-9.09للتأمين االمينBBOB0.2400.2608.33بغداد مصرف

BBAY0.1500.140-6.67بابل مصرفBCOI0.4100.4407.32التجاري المصرف

BASH0.2000.190-5.00اشور مصرفBNOI0.2900.3106.90االهلي المصرف

IHLI0.3700.360-2.70الصناعية الهاللBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

HBAY59.50059.000-0.84بابل فندقBELF0.1800.1905.56ايالف مصرف

AMEF9.5009.430-0.74االوسط الشرق اسماكBIBI0.1900.2005.26االستثمار مصرف

SKTA3.7503.740-0.27الكرخ العاب مدينةBMNS0.6000.6305.00المنصور 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)

BBOB113,007,40034.20.260بغداد مصرفBBOB453,060,00041.00.260بغداد مصرف

BCOI59,281,19517.90.440التجاري المصرفBGUC252,702,46122.90.160الخليج مصرف

BGUC40,432,39412.20.160الخليج مصرفBIME138,610,00012.50.110االوسط الشرق مصرف

TASC22,107,4026.77.740سيل اسياBCOI135,905,56612.30.440التجاري المصرف

BMNS18,635,0005.60.630المنصور مصرفBMNS30,000,0002.70.630المنصور مصرف

BIME15,251,8864.60.110االوسط الشرق مصرفNAME28,536,0882.60.400للتأمين االمين

NAME11,907,9353.60.400للتأمين االمينBMFI13,500,0001.20.160الموصل مصرف

1,052,314,11595.22280,623,21284.95

330,356,877الكلي مجموع1,105,162,810الكلي 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

2019/5/7

 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 عدد222,675,949

3المتدولة الشركات

2المرتفعة226,962,912

0المنخفضة

1المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4001.60014.29االنشائية  الخازر

BROI0.3800.4107.89األئتمان 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)

IKHC129,512,64057.11.600االنشائية  الخازرBROI106,800,73448.00.410األئتمان مصرف

TZNI54,000,00023.82.700لالتصاالت الخاتمIKHC95,875,21543.11.600االنشائية  الخازر

BROI43,450,27219.10.410األئتمان مصرفTZNI20,000,0009.02.700لالتصاالت الخاتم

222,675,949100.00226,962,912100.00

226,962,912الكلي مجموع222,675,949الكلي 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

2019/5/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


