
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.52596,111,529 االغالق

21المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

9المرتفعة0.84416,274,848(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

9المستقره301
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB1.6501.630-1.21والدراجات المعدنيةINCP0.7000.7304.29الكيمياوية الصناعات

AIPM4.3604.340-0.46اللحوم تسويقIHLI0.4800.5004.17الصناعية الهالل

IBSD3.2903.280-0.30الغازية  بغدادIMOS5.7505.9703.83الحديثة الخياطة

HNTI8.5008.8003.53السياحية االستثمارات

IKLV1.4101.4502.84اللقاحات النتاج الكندي

BNOI0.3700.3802.70االهلي المصرف

BCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

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)

BMNS169,232,47240.70.690المنصور مصرفBMNS245,264,45241.10.690المنصور مصرف

IHLI92,977,50022.30.500الصناعية الهاللIHLI186,100,00031.20.500الصناعية الهالل

IKLV63,320,50015.21.450اللقاحات النتاج الكنديIKLV43,650,0007.31.450اللقاحات النتاج الكندي

BCOI16,475,1004.00.470التجاري المصرفBCOI35,130,0005.90.470التجاري المصرف

SILT15,251,0003.70.990البري للنقل العراقيةBNOI20,398,1333.40.380االهلي المصرف

TASC13,842,9003.38.100سيل اسياSILT15,400,0002.60.990البري للنقل العراقية

HNTI10,748,5772.68.800السياحية االستثماراتBGUC14,120,0002.40.160الخليج مصرف

560,062,58593.95381,848,04991.73

416,274,848الكلي مجموع596,111,529الكلي 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

2019/7/17

 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 عدد500,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة325,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

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)

SAEI325,000100.00.650العقارية  االمينSAEI500,000100.00.650العقارية  االمين

500,000100.00325,000100.00

325,000الكلي مجموع500,000الكلي 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

2019/7/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


