
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.68526,462,924 االغالق

22المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

10المرتفعة0.25267,525,454(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره191

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

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفIHLI0.4500.4806.67الصناعية الهالل

HNTI8.6008.500-1.16السياحية االستثماراتIMOS5.5005.7504.55الحديثة الخياطة

HBAY60.00059.500-0.83بابل فندقNAME0.3600.3702.78للتأمين االمين

IBSD3.3003.290-0.30الغازية  بغدادIMAP0.7300.7502.74الدوائية المنصور

BIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

INCP0.6900.7001.45الكيمياوية الصناعات

AIPM4.3004.3601.40اللحوم تسويق

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)

IHLI154,259,03357.70.480الصناعية الهاللIHLI321,454,42061.10.480الصناعية الهالل

HNTI42,678,50016.08.500السياحية االستثماراتBUND130,204,49824.70.060المتحد المصرف

HBAY22,512,5008.459.500بابل فندقBIME34,434,5326.50.110االوسط الشرق مصرف

BUND7,812,2702.90.060المتحد المصرفBGUC6,225,4401.20.160الخليج مصرف

AIPM6,721,0002.54.360اللحوم تسويقBIBI6,000,0001.10.250االستثمار مصرف

IMOS5,577,6372.15.750الحديثة الخياطةIMAP5,200,0001.00.750الدوائية المنصور

IMAP3,898,0001.50.750الدوائية المنصورHNTI5,021,0001.08.500السياحية االستثمارات

508,539,89096.60243,458,94091.00

267,525,454الكلي مجموع526,462,924الكلي 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

2019/7/16

 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 عدد583,685

1المتدولة الشركات

0المرتفعة186,779

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.3200.3200.00للتأمين االهلية

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)

NAHF186,779100.00.320للتأمين االهليةNAHF583,685100.00.320للتأمين االهلية

583,685100.00186,779100.00

186,779الكلي مجموع583,685الكلي 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

2019/7/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


