
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.811,670,429,640 االغالق

28المتدولة الشركات1.21% التغير نسبه

13المرتفعة5.68333,005,792(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره356

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفBNOI0.3600.3805.56االهلي المصرف

NAME0.3700.360-2.70للتأمين االمينBASH0.1900.2005.26اشور مصرف

SMRI1.6101.600-0.62العقارية  المعمورةTASC7.8008.1003.85سيل اسيا

BBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

HNTI7.7508.0003.23السياحية االستثمارات

IBSD3.1503.2503.17الغازية  بغداد

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)

BBOB61,198,27418.40.280بغداد مصرفBUND1,000,000,00059.90.050المتحد المصرف

BUND50,000,00015.00.050المتحد المصرفBBOB218,547,40713.10.280بغداد مصرف

TASC47,336,30014.28.100سيل اسياBIME174,000,00010.40.100االوسط الشرق مصرف

IBSD37,977,09011.43.250الغازية  بغدادBGUC130,200,0007.80.150الخليج مصرف

SILT25,437,9747.60.950البري للنقل العراقيةBMNS31,612,7071.90.670المنصور مصرف

BMNS21,100,5146.30.670المنصور مصرفSILT26,966,8461.60.950البري للنقل العراقية

BGUC19,530,0005.90.150الخليج مصرفBBAY20,200,0001.20.110بابل مصرف

1,601,526,96095.88262,580,15278.85

333,005,792الكلي مجموع1,670,429,640الكلي 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

2019/5/13

 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 عدد21,025,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة55,537,500

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.8001.500-16.67االنشائية  الخازر

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)

TZNI54,000,00097.22.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00095.12.700لالتصاالت الخاتم

IKHC1,537,5002.81.500االنشائية  الخازرIKHC1,025,0004.91.500االنشائية  الخازر

21,025,000100.0055,537,500100.00

55,537,500الكلي مجموع21,025,000الكلي 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

2019/5/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


