
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.45االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد498.5512,904,888,863 االغالق

27المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

12المرتفعة2.101,007,809,860(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره465

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.4400.420-4.55االسالمي  المصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

AIPM4.2004.170-0.71اللحوم تسويقHBAG8.3009.0008.43بغداد فندق

BMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

NAME0.4000.4205.00للتأمين االمين

BASH0.2000.2105.00اشور مصرف

BCOI0.4500.4704.44التجاري المصرف

AISP5.9106.1103.38البذور 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)

BUND632,848,68762.80.060المتحد المصرفBUND12,456,731,88396.50.060المتحد المصرف

IBSD122,746,91512.23.400الغازية  بغدادBIME121,750,0000.90.120االوسط الشرق مصرف

AISP102,227,05010.16.110البذور انتاجBCOI65,900,0000.50.470التجاري المصرف

BCOI30,439,0003.00.470التجاري المصرفNAME60,500,0000.50.420للتأمين االمين

NAME25,525,0002.50.420للتأمين االمينBBOB52,500,0000.40.370بغداد مصرف

BBOB19,425,0001.90.370بغداد مصرفIBSD36,648,3500.33.400الغازية  بغداد

BIME14,610,0001.40.120االوسط الشرق مصرفBBAY18,800,0000.10.110بابل مصرف

12,812,830,23399.29947,821,65294.05

1,007,809,860الكلي مجموع12,904,888,863الكلي 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

2019/6/23

 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 عدد5,500,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,200,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4000.00األئتمان 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)

BROI2,200,000100.00.400األئتمان مصرفBROI5,500,000100.00.400األئتمان مصرف

5,500,000100.002,200,000100.00

2,200,000الكلي مجموع5,500,000الكلي 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

2019/6/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


