
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.451,301,233,512 االغالق

27المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

9المرتفعة2.97954,855,249(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره450

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

IMIB1.6801.630-2.98والدراجات المعدنيةBIIB0.4000.44010.00االسالمي  المصرف

IKLV1.4801.450-2.03اللقاحات النتاج الكنديBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

AAHP1.0501.030-1.90الزراعي لالنتاج االهليةNAME0.3700.4008.11للتأمين االمين

HKAR0.8300.820-1.20كربالء فنادقBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

SILT0.9500.940-1.05البري للنقل العراقيةIMAP0.6800.6901.47الدوائية المنصور

IBSD3.4103.400-0.29الغازية  بغدادIRMC8.6008.7001.16الجاهزة االلبسة

TASC7.8807.870-0.13سيل اسياHNTI7.7507.8100.77السياحية االستثمارات

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)

BNAI578,415,41460.60.630االسالمي الوطني المصرفBNAI918,119,70570.60.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD198,691,83020.83.400الغازية  بغدادBCOI93,967,6927.20.450التجاري المصرف

BCOI42,391,8244.40.450التجاري المصرفBIBI65,500,0005.00.250االستثمار مصرف

TASC28,492,6953.07.870سيل اسياIBSD62,462,5474.83.400الغازية  بغداد

BBOB17,371,5001.80.370بغداد مصرفBBOB46,950,0003.60.370بغداد مصرف

BIBI16,375,0001.70.250االستثمار مصرفBIME32,406,2492.50.120االوسط الشرق مصرف

AISP14,324,5501.55.910البذور انتاجBUND15,000,0001.20.050المتحد المصرف

1,234,406,19394.86896,062,81493.84

954,855,249الكلي مجموع1,301,233,512الكلي 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

2019/6/20

 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 عدد37,411,437

3المتدولة الشركات

2المرتفعة61,654,736

1المنخفضة

0المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

NDSA0.5000.5102.00للتأمين السالم دار

TZNI2.6502.550-3.77لالتصاالت 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)

TZNI54,839,73688.92.550لالتصاالت الخاتمTZNI20,711,43755.42.550لالتصاالت الخاتم

BROI6,050,0009.80.400األئتمان مصرفBROI15,200,00040.60.400األئتمان مصرف

NDSA765,0001.20.510للتأمين السالم دارNDSA1,500,0004.00.510للتأمين السالم دار

37,411,437100.0061,654,736100.00

61,654,736الكلي مجموع37,411,437الكلي 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

2019/6/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


