
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.36االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.00429,722,433 االغالق

21المتدولة الشركات0.96% التغير نسبه

4المرتفعة4.64401,698,205(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره284

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

BIIB0.4200.390-7.14االسالمي  المصرفSMRI1.6301.7909.82العقارية  المعمورة

IHLI0.4900.470-4.08الصناعية الهاللIBSD3.2003.3905.94الغازية  بغداد

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفHBAY59.50060.0000.84بابل فندق

BNOI0.3600.350-2.78االهلي المصرفIRMC9.2509.3000.54الجاهزة االلبسة

INCP0.7000.690-1.43الكيمياوية الصناعات

IMAP0.7600.750-1.32الدوائية المنصور

HNTI8.5508.500-0.58السياحية االستثمارات

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)

HNTI147,804,87436.88.500السياحية االستثماراتBBOB119,758,88427.90.330بغداد مصرف

SMRI75,740,55218.91.790العقارية  المعمورةBUND69,000,00016.10.060المتحد المصرف

BBOB39,520,4329.80.330بغداد مصرفBIME50,000,00011.60.110االوسط الشرق مصرف

SKTA38,037,0159.53.720الكرخ العاب مدينةSMRI44,915,00010.51.790العقارية  المعمورة

IBSD21,882,5255.43.390الغازية  بغدادIHLI29,284,0906.80.470الصناعية الهالل

BMNS17,250,0004.30.690المنصور مصرفBMNS25,000,0005.80.690المنصور مصرف

IHLI14,220,2043.50.470الصناعية الهاللBGUC20,000,0004.70.160الخليج مصرف

357,957,97483.30354,455,60288.24

401,698,205الكلي مجموع429,722,433الكلي 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

2019/7/8

 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 عدد21,500,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة8,385,000

0المنخفضة

1المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BROI8,385,000100.00.390األئتمان مصرفBROI21,500,000100.00.390األئتمان مصرف

21,500,000100.008,385,000100.00

8,385,000الكلي مجموع21,500,000الكلي 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

2019/7/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


