
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.055,346,396,902 االغالق

30المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

8المرتفعة2.5030,560,873,263-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره582

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

BSUC0.7000.630-10.00سومر مصرفBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

NAME0.4200.390-7.14للتأمين االمينINCP0.6500.6703.08الكيمياوية الصناعات

HBAG9.0008.600-4.44بغداد فندقAISP6.1106.2502.29البذور انتاج

IMAP0.7000.680-2.86الدوائية المنصورIBSD3.4003.4401.18الغازية  بغداد

IITC8.1007.900-2.47للسجاد العراقيةTASC7.8807.9400.76سيل اسيا

HBAY60.50059.250-2.07بابل فندقIBPM1.4401.4500.69التغليف لمواد  بغداد

IMIB1.6501.620-1.82والدراجات المعدنيةSKTA3.7703.7900.53الكرخ العاب مدينة

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)

TASC30,115,568,93398.57.940سيل اسياTASC3,792,892,40870.97.940سيل اسيا

BBOB91,980,3350.30.370بغداد مصرفBUND880,057,93416.50.070المتحد المصرف

IBSD80,157,7900.33.440الغازية  بغدادBBOB253,600,9064.70.370بغداد مصرف

AISP66,950,9580.26.250البذور انتاجBIME215,300,0004.00.120االوسط الشرق مصرف

BUND61,604,0550.20.070المتحد المصرفBMFI52,000,0001.00.160الموصل مصرف

BIME25,846,0000.10.120االوسط الشرق مصرفBIBI29,000,0000.50.250االستثمار مصرف

SKTA21,970,2940.13.790الكرخ العاب مدينةIBSD23,580,0000.43.440الغازية  بغداد

5,246,431,24898.1330,464,078,36699.68

30,560,873,263الكلي مجموع5,346,396,902الكلي 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

2019/6/24

 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 عدد1,850,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة728,000

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.4500.360-20.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI620,00085.20.400األئتمان مصرفBROI1,550,00083.80.400األئتمان مصرف

IHFI108,00014.80.360المنزلي صناعةاالثاثIHFI300,00016.20.360المنزلي صناعةاالثاث

1,850,000100.00728,000100.00

728,000الكلي مجموع1,850,000الكلي 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

2019/6/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


