
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.171,572,680,423 االغالق

30المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

10المرتفعة0.971,313,573,097(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره500

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

HMAN12.50012.000-4.00المنصور فندقIMIB1.6101.7307.45والدراجات المعدنية

IKLV1.5201.470-3.29اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.3700.3802.70بغداد مصرف

SNUC0.3200.310-3.12للمقاوالت النخبةNAME0.3700.3802.70للتأمين االمين

IMAP0.6900.680-1.45الدوائية المنصورSBPT17.55018.0102.62الركاب لنقل بغداد

HKAR0.8700.860-1.15كربالء فنادقIHLI0.4000.4102.50الصناعية الهالل

BCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

AISP5.7605.8501.56البذور انتاج

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)

BCIH498,832,31738.02.650جيهان مصرفBNAI780,100,00049.60.630االسالمي الوطني المصرف

BNAI491,463,00037.40.630االسالمي الوطني المصرفBCIH188,238,61012.02.650جيهان مصرف

TASC72,136,8105.57.810سيل اسياBUND164,500,00010.50.050المتحد المصرف

BBOB60,250,7504.60.380بغداد مصرفBBOB158,554,60510.10.380بغداد مصرف

AISP51,778,1513.95.850البذور انتاجBGUC90,668,6685.80.160الخليج مصرف

IMIB29,364,4362.21.730والدراجات المعدنيةIHLI53,350,0003.40.410الصناعية الهالل

IHLI21,570,0361.60.410الصناعية الهاللBIBI48,093,4043.10.260االستثمار مصرف

1,483,505,28794.331,225,395,50093.29

1,313,573,097الكلي مجموع1,572,680,423الكلي 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

2019/6/17

 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 عدد27,062,891

5المتدولة الشركات

2المرتفعة57,587,576

3المنخفضة

0المستقره29

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

IHFI0.6800.550-19.12المنزلي صناعةاالثاثBROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

SAEI0.7000.650-7.14العقارية  االمينNDSA0.4900.5002.04للتأمين السالم دار

TZNI2.7002.600-3.70لالتصاالت 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)

TZNI54,260,00094.22.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,100,00074.32.600لالتصاالت الخاتم

BROI1,729,6283.00.400األئتمان مصرفBROI4,416,99516.30.400األئتمان مصرف

SAEI1,300,0002.30.650العقارية  االمينSAEI2,000,0007.40.650العقارية  االمين

IHFI275,0000.50.550المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0001.80.550المنزلي صناعةاالثاث

NDSA22,9480.040.500للتأمين السالم دارNDSA45,8960.20.500للتأمين السالم دار

27,062,891100.0057,587,576100.00

57,587,576الكلي مجموع27,062,891الكلي 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

2019/6/17

 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


