
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.64االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.31459,137,474 االغالق

29المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

4المرتفعة0.67436,060,082(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

18المستقره361

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

NAME0.3800.360-5.26للتأمين االمينHNTI8.0508.3003.11السياحية االستثمارات

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفHBAY60.10061.5002.33بابل فندق

IMOS5.9905.850-2.34الحديثة الخياطةIMAP0.7100.7201.41الدوائية المنصور

SMOF13.98013.750-1.65االلعاب لمدن الموصلIBSD3.5303.5500.57الغازية  بغداد

AISP6.6006.500-1.52البذور انتاج

AIPM4.1804.150-0.72اللحوم تسويق

SBPT17.52017.500-0.11الركاب 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)

IBSD144,197,65533.13.550الغازية  بغدادBBOB207,988,54045.30.340بغداد مصرف

BBOB70,716,10416.20.340بغداد مصرفBUND58,976,12012.80.060المتحد المصرف

AISP61,575,06914.16.500البذور انتاجIHLI42,000,0009.10.400الصناعية الهالل

HBAY51,276,50011.861.500بابل فندقIBSD40,900,6228.93.550الغازية  بغداد

IHLI16,800,0003.90.400الصناعية الهاللNAME23,500,0005.10.360للتأمين االمين

SILT12,042,0002.80.900البري للنقل العراقيةBMFI14,000,0003.00.150الموصل مصرف

TASC11,320,0002.68.000سيل اسياSILT13,380,0002.90.900البري للنقل العراقية

400,745,28287.28367,927,32784.38

436,060,082الكلي مجموع459,137,474الكلي 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

2019/6/30

 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 عدد25,364,009

2المتدولة الشركات

2المرتفعة54,829,566

0المنخفضة

0المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.3400.3708.82المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.5502.6503.92لالتصاالت 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)

TZNI53,153,70096.92.650لالتصاالت الخاتمTZNI20,058,00079.12.650لالتصاالت الخاتم

IHFI1,675,8663.10.370المنزلي صناعةاالثاثIHFI5,306,00920.90.370المنزلي صناعةاالثاث

25,364,009100.0054,829,566100.00

54,829,566الكلي مجموع25,364,009الكلي 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

2019/6/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


