
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.891,888,330,447 االغالق

31المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

12المرتفعة0.841,383,207,862(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره444

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

BBOB0.3700.360-2.70بغداد مصرفIBPM1.4501.5305.52التغليف لمواد  بغداد

IHLI0.4100.400-2.44الصناعية الهاللHSAD10.00010.5005.00السدير فندق

IITC7.9007.720-2.28للسجاد العراقيةTASC7.9408.2003.27سيل اسيا

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرفIMAP0.6800.6901.47الدوائية المنصور

HKAR0.8200.810-1.22كربالء فنادقBMNS0.7000.7101.43المنصور مصرف

SILT0.9300.920-1.08البري للنقل العراقيةHBAY59.25060.0001.27بابل فندق

SKTA3.7903.750-1.06الكرخ العاب مدينةIMIB1.6201.6401.23والدراجات المعدنية

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)

BCIH826,167,68459.72.650جيهان مصرفBBOB711,700,00037.70.360بغداد مصرف

BBOB252,495,00018.30.360بغداد مصرفBUND610,696,18032.30.070المتحد المصرف

IBSD83,863,0226.13.470الغازية  بغدادBCIH311,761,39016.52.650جيهان مصرف

AISP44,535,2003.26.290البذور انتاجBIME84,600,0004.50.120االوسط الشرق مصرف

BUND44,008,7333.20.070المتحد المصرفBCOI38,000,0002.00.460التجاري المصرف

TASC27,909,0492.08.200سيل اسياIHLI26,802,3701.40.400الصناعية الهالل

BCOI17,690,0001.30.460التجاري المصرفBMNS25,000,0001.30.710المنصور مصرف

1,808,559,94095.781,296,668,68793.74

1,383,207,862الكلي مجموع1,888,330,447الكلي 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

2019/6/25

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد6,196,658

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,868,797

0المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.3600.3600.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

IHFI1,868,797100.00.360المنزلي صناعةاالثاثIHFI6,196,658100.00.360المنزلي صناعةاالثاث

6,196,658100.001,868,797100.00

1,868,797الكلي مجموع6,196,658الكلي 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

2019/6/25

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