
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.29االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.20725,691,293 االغالق

25المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

10المرتفعة0.91553,178,801(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره407

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TASC7.9607.800-2.01سيل اسياIMIB1.4701.6109.52والدراجات المعدنية

INCP0.6600.650-1.52الكيمياوية الصناعاتNAME0.3400.3708.82للتأمين االمين

HPAL10.0009.900-1.00فلسطين فندقBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IRMC8.6208.600-0.23الجاهزة االلبسةIKLV1.4601.5204.11اللقاحات النتاج الكندي

IHLI0.3900.4002.56الصناعية الهالل

AIRP7.8808.0602.28الزراعية المنتجات

IMAP0.6800.6901.47الدوائية المنصور

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)

BNAI262,493,51847.50.630االسالمي الوطني المصرفBNAI416,656,37857.40.630االسالمي الوطني المصرف

TASC87,229,44915.87.800سيل اسياBBOB100,053,32813.80.370بغداد مصرف

BBOB37,229,7316.70.370بغداد مصرفIHLI49,900,0006.90.400الصناعية الهالل

IMIB35,537,8056.41.610والدراجات المعدنيةINCP23,250,0003.20.650الكيمياوية الصناعات

AISP28,182,2165.15.760البذور انتاجIMIB23,127,3663.21.610والدراجات المعدنية

IHLI19,935,0003.60.400الصناعية الهاللBUND19,892,6452.70.050المتحد المصرف

INCP15,125,0002.70.650الكيمياوية الصناعاتBMNS15,801,9802.20.710المنصور مصرف

648,681,69789.39485,732,71987.81

553,178,801الكلي مجموع725,691,293الكلي 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

2019/6/16

 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 عدد27,021,491

7المتدولة الشركات

1المرتفعة262,247,887

2المنخفضة

4المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6900.7001.45العقارية  االمين

VBAT0.5500.450-18.18لالستثمار الباتك

IHFI0.8500.680-20.00المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم

VZAF0.3600.3600.00لالستثمار الزوراء

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)

IMCI206,983,41678.941.000الكيماوية الصنائعTZNI20,200,00074.82.700لالتصاالت الخاتم

TZNI54,540,00020.82.700لالتصاالت الخاتمIMCI5,048,37618.741.000الكيماوية الصنائع

BROI409,5000.20.390األئتمان مصرفBROI1,050,0003.90.390األئتمان مصرف

VZAF184,7210.10.360لالستثمار الزوراءVZAF513,1151.90.360لالستثمار الزوراء

IHFI102,0000.040.680المنزلي صناعةاالثاثIHFI150,0000.60.680المنزلي صناعةاالثاث

VBAT24,7500.010.450لالستثمار الباتكVBAT55,0000.20.450لالستثمار الباتك

SAEI3,5000.0010.700العقارية  االمينSAEI5,0000.020.700العقارية  االمين

27,021,491100.00262,247,887100.00

262,247,887الكلي مجموع27,021,491الكلي 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

2019/6/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


