
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.95372,240,254 االغالق

25المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

7المرتفعة0.37319,746,551(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره389

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

AISP5.6405.330-5.50البذور انتاجIBPM1.7001.8005.88التغليف لمواد  بغداد

IHLI0.5100.490-3.92الصناعية الهاللHBAG8.7509.0002.86بغداد فندق

IMIB1.6001.550-3.12والدراجات المعدنيةNAME0.3700.3802.70للتأمين االمين

INCP0.7200.700-2.78الكيمياوية الصناعاتAIPM4.4504.5502.25اللحوم تسويق

HPAL9.6509.400-2.59فلسطين فندقTASC8.1008.2001.23سيل اسيا

SILT0.9900.970-2.02البري للنقل العراقيةIBSD3.2903.3200.91الغازية  بغداد

IKLV1.4201.400-1.41اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.7203.7500.81الكرخ 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)

AISP73,488,45723.05.330البذور انتاجBIME114,665,90930.80.110االوسط الشرق مصرف

BMNS54,470,50017.00.700المنصور مصرفBMNS77,815,00020.90.700المنصور مصرف

AIPM31,802,1039.94.550اللحوم تسويقIHLI36,150,0009.70.490الصناعية الهالل

IBSD30,361,5899.53.320الغازية  بغدادBCOI36,100,0009.70.470التجاري المصرف

TASC21,532,5756.78.200سيل اسياBUND30,000,0008.10.060المتحد المصرف

IHLI18,085,5005.70.490الصناعية الهاللAISP13,613,1263.75.330البذور انتاج

BCOI16,967,0005.30.470التجاري المصرفIKLV10,325,0002.81.400اللقاحات النتاج الكندي

318,669,03585.61246,707,72477.16

319,746,551الكلي مجموع372,240,254الكلي 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

2019/7/22

 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 عدد4,760,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,970,500

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6500.75015.38العقارية  االمين

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

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)

BROI1,833,00093.00.390األئتمان مصرفBROI4,700,00098.70.390األئتمان مصرف

TZNI130,0006.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI50,0001.12.600لالتصاالت الخاتم

SAEI7,5000.40.750العقارية  االمينSAEI10,0000.20.750العقارية  االمين

4,760,000100.001,970,500100.00

1,970,500الكلي مجموع4,760,000الكلي 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

2019/7/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


