
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.811,127,791,528 االغالق

28المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

8المرتفعة0.49773,250,076-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره340

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

IMIB1.5001.430-4.67والدراجات المعدنيةIMOS5.6005.9906.96الحديثة الخياطة

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفAISP5.5105.8706.53البذور انتاج

BBOB0.3900.380-2.56بغداد مصرفAIPM4.1004.2503.66اللحوم تسويق

BNOI0.3900.380-2.56االهلي المصرفSMOF13.10013.3001.53االلعاب لمدن الموصل

AIRP8.0007.900-1.25الزراعية المنتجاتIMAP0.6700.6801.49الدوائية المنصور

TASC8.0007.950-0.62سيل اسياIITC8.2008.3001.22للسجاد العراقية

IKLV1.3701.3800.73اللقاحات النتاج الكندي

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)

BNAI485,100,00062.70.630االسالمي الوطني المصرفBNAI770,000,00068.30.630االسالمي الوطني المصرف

AISP117,957,33715.35.870البذور انتاجBBOB174,362,77315.50.380بغداد مصرف

BBOB66,275,0318.60.380بغداد مصرفBNOI32,405,7322.90.380االهلي المصرف

SILT27,433,2503.50.980البري للنقل العراقيةSILT28,275,0002.50.980البري للنقل العراقية

AIPM14,134,9251.84.250اللحوم تسويقIHLI23,800,0102.10.380الصناعية الهالل

BNOI12,314,2281.60.380االهلي المصرفBGUC23,312,7322.10.160الخليج مصرف

BMNS10,702,8001.40.720المنصور مصرفAISP20,261,8721.85.870البذور انتاج

1,072,418,11995.09733,917,57194.91

773,250,076الكلي مجموع1,127,791,528الكلي 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

2019/6/10

 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 عدد4,120,000

3المتدولة الشركات

3المرتفعة1,680,000

0المنخفضة

0المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VBAT0.5000.55010.00لالستثمار الباتك

SAEI0.6500.6906.15العقارية  االمين

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

BROI1,600,00095.20.400األئتمان مصرفBROI4,000,00097.10.400األئتمان مصرف

SAEI69,0004.10.690العقارية  االمينSAEI100,0002.40.690العقارية  االمين

VBAT11,0000.70.550لالستثمار الباتكVBAT20,0000.50.550لالستثمار الباتك

4,120,000100.001,680,000100.00

1,680,000الكلي مجموع4,120,000الكلي 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

2019/6/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


