
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.02االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.481,334,839,232 االغالق

27المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

8المرتفعة1.54749,640,606-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره246

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

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفNAME0.3600.3702.78للتأمين االمين

BBOB0.3800.370-2.63بغداد مصرفAISP5.8505.9000.85البذور انتاج

HKAR0.8500.830-2.35كربالء فنادقIKLV1.4701.4800.68اللقاحات النتاج الكندي

IMAP0.6900.680-1.45الدوائية المنصورHBAG8.2508.3000.61بغداد فندق

BMNS0.7100.700-1.41المنصور مصرفIMIB1.6701.6800.60والدراجات المعدنية

IMOS6.0506.000-0.83الحديثة الخياطةSMOF13.00013.0200.15االلعاب لمدن الموصل

TASC7.8707.8800.13سيل 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)

BNAI492,660,00065.70.630االسالمي الوطني المصرفBNAI782,000,00058.60.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB139,797,46818.60.370بغداد مصرفBBOB376,910,45528.20.370بغداد مصرف

AISP30,800,9184.15.900البذور انتاجBIBI40,750,0003.10.250االستثمار مصرف

TASC16,897,6712.37.880سيل اسياBUND31,500,0002.40.050المتحد المصرف

BMNS12,367,0751.60.700المنصور مصرفBIME30,935,3562.30.110االوسط الشرق مصرف

BIBI10,287,5001.40.250االستثمار مصرفNAME25,200,0001.90.370للتأمين االمين

NAME9,189,0001.20.370للتأمين االمينBMNS17,664,3931.30.700المنصور مصرف

1,304,960,20497.76711,999,63294.98

749,640,606الكلي مجموع1,334,839,232الكلي 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

2019/6/19

 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 عدد24,308,631

4المتدولة الشركات

0المرتفعة58,917,346

3المنخفضة

1المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.7002.650-1.85لالتصاالت الخاتم

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IHFI0.5000.450-10.00المنزلي 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)

TZNI57,775,00098.12.650لالتصاالت الخاتمTZNI21,400,00088.02.650لالتصاالت الخاتم

BROI1,092,0001.90.390األئتمان مصرفBROI2,800,00011.50.390األئتمان مصرف

IHFI35,7260.10.450المنزلي صناعةاالثاثIHFI79,3900.30.450المنزلي صناعةاالثاث

NDSA14,6210.020.500للتأمين السالم دارNDSA29,2410.10.500للتأمين السالم دار

24,308,631100.0058,917,346100.00

58,917,346الكلي مجموع24,308,631الكلي 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

2019/6/19

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