
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.03247,293,414 االغالق

24المتدولة الشركات2.23-% التغير نسبه

3المرتفعة10.92269,450,350-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره293

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

BKUI1.1001.000-9.09كوردستان مصرفAIPM4.5504.6802.86اللحوم تسويق

BSUC0.6300.590-6.35سومر مصرفBIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

IHLI0.4900.470-4.08الصناعية الهاللIBSD3.3203.3300.30الغازية  بغداد

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرف

IMIB1.5501.500-3.23والدراجات المعدنية

NAME0.3800.370-2.63للتأمين االمين

AISP5.3305.230-1.88البذور انتاج

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)

AISP97,230,00036.15.230البذور انتاجIHLI45,296,96918.30.470الصناعية الهالل

BMNS28,700,00010.70.700المنصور مصرفBMNS41,000,00016.60.700المنصور مصرف

IBSD28,699,48410.73.330الغازية  بغدادBIBI28,800,00011.60.240االستثمار مصرف

IHLI21,414,5757.90.470الصناعية الهاللBUND23,400,0009.50.060المتحد المصرف

HBAY15,846,3575.959.500بابل فندقBMFI21,850,0008.80.150الموصل مصرف

SMRI13,583,7565.01.710العقارية  المعمورةBCOI20,000,0008.10.470التجاري المصرف

SILT10,371,0003.80.960البري للنقل العراقيةAISP18,630,0007.55.230البذور انتاج

198,976,96980.46215,845,17180.11

269,450,350الكلي مجموع247,293,414الكلي 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

2019/7/23

 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 عدد1,850,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة785,000

1المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.0001.20020.00االسالمي الطيف مصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان 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)

BROI665,00084.70.380األئتمان مصرفBROI1,750,00094.60.380األئتمان مصرف

BTIB120,00015.31.200االسالمي الطيف مصرفBTIB100,0005.41.200االسالمي الطيف مصرف

1,850,000100.00785,000100.00

785,000الكلي مجموع1,850,000الكلي 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

2019/7/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


