
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.881,391,538,247 االغالق

26المتدولة الشركات0.12-% التغير نسبه

6المرتفعة0.58829,437,650-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره403

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

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

AISP5.8605.700-2.73البذور انتاجBBOB0.3600.3702.78بغداد مصرف

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرفIRMC8.6008.7001.16الجاهزة االلبسة

SMOF13.30013.000-2.26االلعاب لمدن الموصلSILT0.9600.9701.04البري للنقل العراقية

INCP0.6600.650-1.52الكيمياوية الصناعاتSBPT17.33017.4000.40الركاب لنقل بغداد

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرفHBAG8.2408.2500.12بغداد فندق

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)

BNAI472,500,00057.00.630االسالمي الوطني المصرفBNAI750,000,00053.90.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB142,959,11917.20.370بغداد مصرفBBOB392,298,11728.20.370بغداد مصرف

AISP61,850,2197.55.700البذور انتاجBUND63,000,0004.50.050المتحد المصرف

TASC41,649,0005.07.900سيل اسياBMNS33,032,6732.40.710المنصور مصرف

SILT24,204,0152.90.970البري للنقل العراقيةBIBI25,875,0001.90.260االستثمار مصرف

BMNS23,473,1982.80.710المنصور مصرفBNOI25,784,1361.90.380االهلي المصرف

BNOI9,787,9721.20.380االهلي المصرفSILT25,179,5831.80.970البري للنقل العراقية

1,315,169,50994.51776,423,52293.61

829,437,650الكلي مجموع1,391,538,247الكلي 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

2019/6/12

 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 عدد7,000,300

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,742,300

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

BROI2,730,00099.60.390األئتمان مصرفBROI7,000,000100.00.390األئتمان مصرف

IMCI12,3000.441.000الكيماوية الصنائعIMCI3000.00441.000الكيماوية الصنائع

7,000,300100.002,742,300100.00

2,742,300الكلي مجموع7,000,300الكلي 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

2019/6/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


