
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد497.58663,165,896 االغالق

24المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

9المرتفعة0.691,325,432,837(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره526

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

BBOB0.3600.350-2.78بغداد مصرفBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

IKLV1.4501.420-2.07اللقاحات النتاج الكنديSNUC0.3100.3306.45للمقاوالت النخبة

TASC8.2008.100-1.22سيل اسياAISP6.2906.6004.93البذور انتاج

SILT0.9200.910-1.09البري للنقل العراقيةHNTI7.8108.0002.43السياحية االستثمارات

IITC7.7207.700-0.26للسجاد العراقيةIMAP0.6900.7001.45الدوائية المنصور

SMOF13.02013.1000.61االلعاب لمدن الموصل

IBSD3.4703.4900.58الغازية  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)

AISP781,254,21658.96.600البذور انتاجBUND159,940,00024.10.070المتحد المصرف

IBSD233,037,95317.63.490الغازية  بغدادBBOB130,100,00019.60.350بغداد مصرف

HNTI104,254,1487.98.000السياحية االستثماراتAISP119,436,23718.06.600البذور انتاج

BBOB45,685,0003.40.350بغداد مصرفBGUC93,280,00014.10.160الخليج مصرف

TASC44,573,3153.48.100سيل اسياIBSD67,224,35810.13.490الغازية  بغداد

HBAY22,013,7501.760.100بابل فندقSILT20,750,0003.10.910البري للنقل العراقية

SILT18,956,5001.40.910البري للنقل العراقيةIHLI18,500,0212.80.400الصناعية الهالل

609,230,61691.871,249,774,88294.29

1,325,432,837الكلي مجموع663,165,896الكلي 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

2019/6/26

 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 عدد1,053,342

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,019,737

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.3600.3702.78المنزلي صناعةاالثاث

BJAB1.0001.0000.00االسالمي الجنوب 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)

BJAB1,000,00098.11.000االسالمي الجنوب مصرفBJAB1,000,00094.91.000االسالمي الجنوب مصرف

IHFI19,7371.90.370المنزلي صناعةاالثاثIHFI53,3425.10.370المنزلي صناعةاالثاث

1,053,342100.001,019,737100.00

1,019,737الكلي مجموع1,053,342الكلي 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

2019/6/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


