
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.63االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.253,460,175,878 االغالق

25المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

6المرتفعة0.381,580,730,840-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره558
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BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفSILT0.9100.9403.30البري للنقل العراقية

BBAY0.1300.120-7.69بابل مصرفBNOI0.3400.3502.94االهلي المصرف

NAME0.4000.370-7.50للتأمين االمينIHLI0.3600.3702.78الصناعية الهالل

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفINCP0.6200.6301.61الكيمياوية الصناعات

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفTASC7.5207.6401.60سيل اسيا

IMOS5.8205.500-5.50الحديثة الخياطةIBSD3.1003.1401.29الغازية  بغداد

IITC8.0508.000-0.62للسجاد العراقية

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)

TASC1,147,710,79472.67.640سيل اسياBUND2,012,778,95158.20.050المتحد المصرف

BUND101,544,9486.40.050المتحد المصرفBIME544,800,00015.70.100االوسط الشرق مصرف

BBOB74,542,0004.70.260بغداد مصرفBBOB286,700,0008.30.260بغداد مصرف

BIME54,480,0003.40.100االوسط الشرق مصرفBGUC185,498,0005.40.150الخليج مصرف

BKUI44,000,0002.81.100كوردستان مصرفTASC158,950,0004.67.640سيل اسيا

BGUC27,924,7001.80.150الخليج مصرفBMNS42,350,0001.20.640المنصور مصرف

BMNS27,342,5001.70.640المنصور مصرفBNOI40,184,0641.20.350االهلي المصرف

3,271,261,01594.541,477,544,94193.47

1,580,730,840الكلي مجموع3,460,175,878الكلي 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
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 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد48,865,000المتداولة االسهم عدد

5المتدولة الشركات

1المرتفعة253,722,500 التداول حجم

0المنخفضة

4المستقره18العقود عدد
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IKHC1.7001.8005.88االنشائية  الخازر

الشركة اسم
 رمز
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الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

 ) الكلي
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 االغالق

(دينار)

IMCI190,500,00075.138.100الكيماوية الصنائعBROI23,100,00047.30.390األئتمان مصرف

TZNI54,040,50021.32.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,015,00041.02.700لالتصاالت الخاتم

BROI8,798,0003.50.390األئتمان مصرفIMCI5,000,00010.238.100الكيماوية الصنائع

NHAM294,0000.10.420للتأمين الحمراءNHAM700,0001.40.420للتأمين الحمراء

IKHC90,0000.01.800االنشائية  الخازرIKHC50,0000.11.800االنشائية  الخازر

48,865,000100.00253,722,500100.00

253,722,500الكلي مجموع48,865,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2019/5/9

 خسارة االكثرربحية االكثر

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