
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.091,644,196,335 االغالق

30المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

9المرتفعة0.22560,182,833(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

8المستقره451

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفIIDP1.1501.2609.57للتمور  العراقية

BBAY0.1100.100-9.09بابل مصرفNAME0.3400.3605.88للتأمين االمين

AMAP0.2400.230-4.17الحيواني لالنتاج الحديثةBIBI0.2200.2304.55االستثمار مصرف

IHLI0.4900.470-4.08الصناعية الهاللBBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

IITC8.2508.000-3.03للسجاد العراقيةIMIB1.4001.4503.57والدراجات المعدنية

IMOS5.7505.600-2.61الحديثة الخياطةIMAP0.7300.7401.37الدوائية المنصور

IKLV1.4001.370-2.14اللقاحات النتاج الكنديHISH10.80010.9000.93عشتار فنادق

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)

BBOB147,973,50026.40.280بغداد مصرفBIME857,780,11952.20.100االوسط الشرق مصرف

IIDP93,630,48016.71.260للتمور  العراقيةBBOB549,450,00033.40.280بغداد مصرف

BIME85,778,01215.30.100االوسط الشرق مصرفIIDP74,438,4764.51.260للتمور  العراقية

HNTI63,555,00011.39.050السياحية االستثماراتBMNS25,300,0001.50.680المنصور مصرف

AISP43,185,6197.75.300البذور انتاجBUND25,222,7771.50.050المتحد المصرف

IBSD27,407,8834.93.380الغازية  بغدادBCOI14,300,0000.90.450التجاري المصرف

BMNS17,204,0003.10.680المنصور مصرفIHLI14,000,0000.90.470الصناعية الهالل

1,560,491,37294.91478,734,49385.46

560,182,833الكلي مجموع1,644,196,335الكلي 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

2019/7/31

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد20,758,544

2المتدولة الشركات

1المرتفعة282,510,304

0المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3902.63العراقي االئتمان مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI277,100,30498.141.000الكيماوية الصنائعBROI14,000,00067.40.390العراقي االئتمان مصرف

BROI5,410,0001.90.390العراقي االئتمان مصرفIMCI6,758,54432.641.000الكيماوية الصنائع

20,758,544100.00282,510,304100.00

282,510,304الكلي مجموع20,758,544الكلي 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

2019/7/31

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


