
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

492.88االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.292,032,649,226 االغالق

30المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

9المرتفعة0.416,343,207,099(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره300

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIKLV1.3801.4605.80اللقاحات النتاج الكندي

AAHP1.1001.050-4.55الزراعي لالنتاج االهليةBIIB0.3800.4005.26االسالمي  المصرف

HMAN12.75012.500-1.96المنصور فندقIHLI0.3800.3902.63الصناعية الهالل

IRMC8.7008.620-0.92الجاهزة االلبسةINCP0.6500.6601.54الكيمياوية الصناعات

HBAG8.2508.200-0.61بغداد فندقIMIB1.4501.4701.38والدراجات المعدنية

HKAR0.8600.8701.16كربالء فنادق

TASC7.9007.9600.76سيل اسيا

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)

TASC4,787,540,78875.57.960سيل اسياBNAI748,000,00036.80.630االسالمي الوطني المصرف

BCIH826,167,68413.02.650جيهان مصرفTASC601,450,25829.67.960سيل اسيا

BNAI471,240,0007.40.630االسالمي الوطني المصرفBCIH311,761,39015.32.650جيهان مصرف

HNTI76,731,6811.27.750السياحية االستثماراتBBOB160,296,0367.90.370بغداد مصرف

BBOB59,309,5330.90.370بغداد مصرفIHLI56,155,9322.80.390الصناعية الهالل

AISP44,035,1900.75.720البذور انتاجBGUC40,382,3312.00.150الخليج مصرف

IHLI21,796,7280.30.390الصناعية الهاللBUND38,000,0001.90.050المتحد المصرف

1,956,045,94796.236,286,821,60399.11

6,343,207,099الكلي مجموع2,032,649,226الكلي 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

2019/6/13

 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 عدد293,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة174,150

1المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4800.4902.08للتأمين السالم دار

VWIF0.8000.700-12.50لالستثمار الوئام

BIDB0.8100.8100.00الدولي التنمية 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)

VWIF96,60055.50.700لالستثمار الوئامNDSA150,00051.20.490للتأمين السالم دار

NDSA73,50042.20.490للتأمين السالم دارVWIF138,00047.10.700لالستثمار الوئام

BIDB4,0502.30.810الدولي التنمية مصرفBIDB5,0001.70.810الدولي التنمية مصرف

293,000100.00174,150100.00

174,150الكلي مجموع293,000الكلي 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

2019/6/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


