
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.62االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.631,337,182,891 االغالق

29المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

6المرتفعة1.99878,560,365-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

9المستقره492

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفSILT0.7100.91028.17البري للنقل العراقية

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفBNOI0.3100.3409.68االهلي المصرف

BBAY0.1400.130-7.14بابل مصرفIIEW0.8400.8602.38الهندسية لالعمال العراقية

IMIB1.7401.650-5.17والدراجات المعدنيةBMNS0.6300.6401.59المنصور مصرف

HNTI8.0007.750-3.12السياحية االستثماراتIMOS5.7505.8201.22الحديثة الخياطة

TASC7.7407.520-2.84سيل اسياSMOF13.27013.3000.23االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرف

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)

AIPM431,921,07149.24.100اللحوم تسويقBBOB384,192,85628.70.260بغداد مصرف

BBOB100,810,14311.50.260بغداد مصرفBGUC195,326,78814.60.160الخليج مصرف

SILT99,907,49311.40.910البري للنقل العراقيةBCOI141,863,69210.60.430التجاري المصرف

BMNS64,894,2007.40.640المنصور مصرفSILT116,727,0398.70.910البري للنقل العراقية

BCOI61,951,3887.10.430التجاري المصرفBUND108,601,2618.10.060المتحد المصرف

BGUC31,252,2863.60.160الخليج مصرفBIME107,955,0008.10.100االوسط الشرق مصرف

SMOF24,293,1002.813.300االلعاب لمدن الموصلAIPM105,367,4997.94.100اللحوم تسويق

1,160,034,13586.75815,029,68092.77

878,560,365الكلي مجموع1,337,182,891الكلي 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

2019/5/8

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد27,900,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة57,252,000

1المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.6001.7006.25االنشائية  الخازر

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

BROI0.4100.390-4.88العراقي االئتمان 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)

TZNI54,000,00094.32.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00071.72.700لالتصاالت الخاتم

BROI3,082,0005.40.390العراقي االئتمان مصرفBROI7,800,00028.00.390العراقي االئتمان مصرف

IKHC170,0000.31.700االنشائية  الخازرIKHC100,0000.41.700االنشائية  الخازر

27,900,000100.0057,252,000100.00

57,252,000الكلي مجموع27,900,000الكلي 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

2019/5/8

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