
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.29االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.57880,986,342 االغالق

23المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

12المرتفعة1.72420,799,130-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره395

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

IBSD3.3503.250-2.99الغازية  بغدادIHLI0.4200.4609.52الصناعية الهالل

SMRI1.7301.690-2.31العقارية  المعمورةBIBI0.2400.2608.33االستثمار مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفIBPM1.6001.7006.25التغليف لمواد  بغداد

HBAY60.00059.500-0.83بابل فندقIMAP0.7400.7805.41الدوائية المنصور

SBPT17.51017.500-0.06الركاب لنقل بغدادBBOB0.3200.3303.13بغداد مصرف

INCP0.6700.6902.99الكيمياوية الصناعات

IRMC9.0009.2502.78الجاهزة االلبسة

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)

IHLI74,994,15217.80.460الصناعية الهاللBGUC243,486,62227.60.160الخليج مصرف

AISP57,887,68113.86.440البذور انتاجIHLI167,536,72819.00.460الصناعية الهالل

BBOB51,287,71412.20.330بغداد مصرفBBOB155,720,34417.70.330بغداد مصرف

SILT51,125,10612.10.940البري للنقل العراقيةBMFI91,194,85010.40.150الموصل مصرف

BGUC38,957,8609.30.160الخليج مصرفSILT53,922,0056.10.940البري للنقل العراقية

SMRI32,327,6167.71.690العقارية  المعمورةBUND50,000,0005.70.060المتحد المصرف

IBSD29,872,9187.13.250الغازية  بغدادBIBI22,500,0002.60.260االستثمار مصرف

784,360,54989.03336,453,04679.96

420,799,130الكلي مجموع880,986,342الكلي 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

2019/7/4

 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
 

46المدرجة الشركات عدد21,383,414

2المتدولة الشركات

0المرتفعة8,593,546

2المنخفضة

0المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IHFI0.6000.570-5.00المنزلي 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)

BROI7,819,50091.00.390األئتمان مصرفBROI20,050,00093.80.390األئتمان مصرف

IHFI774,0469.00.570المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,333,4146.20.570المنزلي صناعةاالثاث

21,383,414100.008,593,546100.00

8,593,546الكلي مجموع21,383,414الكلي 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

2019/7/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


