
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.021,121,216,764 االغالق

27المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

2المرتفعة0.15688,797,470-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

19المستقره351

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

NAME0.3800.360-5.26للتأمين االمينIMAP0.6800.6901.47الدوائية المنصور

IMIB1.7301.670-3.47والدراجات المعدنيةTASC7.8107.8700.77سيل اسيا

SILT0.9700.950-2.06البري للنقل العراقية

SBPT18.01017.750-1.44الركاب لنقل بغداد

HKAR0.8600.850-1.16كربالء فنادق

HBAY60.01060.000-0.02بابل فندق

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)

BNAI491,400,00071.30.630االسالمي الوطني المصرفBNAI780,000,00069.60.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB36,370,3645.30.380بغداد مصرفBBOB95,711,4858.50.380بغداد مصرف

IMIB25,543,1303.71.670والدراجات المعدنيةBIME52,361,6444.70.110االوسط الشرق مصرف

SMOF25,337,0003.713.000االلعاب لمدن الموصلBGUC47,173,9494.20.160الخليج مصرف

IHLI17,640,5042.60.410الصناعية الهاللIHLI43,355,0093.90.410الصناعية الهالل

AISP12,511,5971.85.850البذور انتاجBIBI22,700,0022.00.260االستثمار مصرف

SILT11,945,7861.70.950البري للنقل العراقيةIMIB15,202,0001.41.670والدراجات المعدنية

1,056,504,08994.23620,748,38190.12

688,797,470الكلي مجموع1,121,216,764الكلي 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

2019/6/18

 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 عدد22,152,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة55,098,800

2المنخفضة

1المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.6002.7003.85لالتصاالت الخاتم

VWIF0.7000.650-7.14لالستثمار الوئام

IHFI0.5500.500-9.09المنزلي صناعةاالثاث

NDSA0.5000.5000.00للتأمين السالم دار

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)

TZNI54,000,00098.02.700لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00090.32.700لالتصاالت الخاتم

NDSA750,0001.40.500للتأمين السالم دارNDSA1,500,0006.80.500للتأمين السالم دار

IHFI250,0000.50.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0002.30.500المنزلي صناعةاالثاث

VWIF98,8000.20.650لالستثمار الوئامVWIF152,0000.70.650لالستثمار الوئام

22,152,000100.0055,098,800100.00

55,098,800الكلي مجموع22,152,000الكلي 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

2019/6/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


