
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.641,400,198,099 االغالق

32المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

5المرتفعة1.941,089,176,898-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره571

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفSMOF13.10013.9806.72االلعاب لمدن الموصل

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفIMAP0.7000.7101.43الدوائية المنصور

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIBSD3.4903.5301.15الغازية  بغداد

BBOB0.3500.340-2.86بغداد مصرفSKTA3.7503.7800.80الكرخ العاب مدينة

BMNS0.7100.690-2.82المنصور مصرفHNTI8.0008.0500.63السياحية االستثمارات

NAME0.3900.380-2.56للتأمين االمين

SBPT17.76017.520-1.35الركاب لنقل بغداد

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)

BCIH498,832,31745.82.650جيهان مصرفBBOB484,460,96434.60.340بغداد مصرف

BBOB165,351,33715.20.340بغداد مصرفBIME366,411,85526.20.110االوسط الشرق مصرف

IBSD104,320,6709.63.530الغازية  بغدادBCIH188,238,61013.42.650جيهان مصرف

AISP99,480,7009.16.600البذور انتاجBUND120,204,4988.60.060المتحد المصرف

HBAY41,538,5333.860.100بابل فندقBGUC81,353,9295.80.160الخليج مصرف

BIME40,305,3043.70.110االوسط الشرق مصرفIBSD29,956,3702.13.530الغازية  بغداد

TASC14,883,3161.48.000سيل اسياBMFI25,000,0001.80.150الموصل مصرف

1,295,626,22692.53964,712,17788.57

1,089,176,898الكلي مجموع1,400,198,099الكلي 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

2019/6/27

 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 عدد12,958,011

3المتدولة الشركات

0المرتفعة496,008,755

2المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IHFI0.3700.340-8.11المنزلي صناعةاالثاث

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI495,682,66199.941.000الكيماوية الصنائعIMCI12,089,82193.341.000الكيماوية الصنائع

BROI241,0940.050.390األئتمان مصرفBROI618,1904.80.390األئتمان مصرف

IHFI85,0000.020.340المنزلي صناعةاالثاثIHFI250,0001.90.340المنزلي صناعةاالثاث

12,958,011100.00496,008,755100.00

496,008,755الكلي مجموع12,958,011الكلي 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

2019/6/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


