
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.55174,315,623 االغالق

21المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

9المرتفعة0.76213,203,204-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

7المستقره215

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

HNTI8.3008.060-2.89السياحية االستثماراتBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

AISP6.5006.440-0.92البذور انتاجHKAR0.8100.8403.70كربالء فنادق

IBSD3.5503.520-0.85الغازية  بغدادIMAP0.7200.7402.78الدوائية المنصور

HBAY61.50061.000-0.81بابل فندقSILT0.9000.9202.22البري للنقل العراقية

SKTA3.7803.760-0.53الكرخ العاب مدينةTASC8.0008.1001.25سيل اسيا

IRMC8.8108.9001.02الجاهزة االلبسة

IKLV1.4201.4300.70اللقاحات النتاج الكندي

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)

SKTA62,549,50029.33.760الكرخ العاب مدينةBBOB85,400,00049.00.340بغداد مصرف

AISP31,553,65014.86.440البذور انتاجINCP30,660,96917.60.670الكيمياوية الصناعات

IBSD30,895,20614.53.520الغازية  بغدادSKTA16,750,0009.63.760الكرخ العاب مدينة

BBOB29,042,00013.60.340بغداد مصرفIBSD8,797,7105.03.520الغازية  بغداد

INCP20,542,8499.60.670الكيمياوية الصناعاتIMAP8,050,0004.60.740الدوائية المنصور

HMAN10,236,7524.811.950المنصور فندقSILT5,900,0003.40.920البري للنقل العراقية

IMAP5,882,5002.80.740الدوائية المنصورAISP4,940,0002.86.440البذور انتاج

160,498,67992.07190,702,45789.45

213,203,204الكلي مجموع174,315,623الكلي 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

2019/7/1

 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 عدد27,299,520

4المتدولة الشركات

1المرتفعة56,672,344

0المنخفضة

3المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.3700.44018.92المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

TZNI2.6502.6500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI53,474,07294.42.650لالتصاالت الخاتمTZNI20,200,00074.02.650لالتصاالت الخاتم

IHFI2,093,2723.70.440المنزلي صناعةاالثاثIHFI5,199,52019.00.440المنزلي صناعةاالثاث

SAEI910,0001.60.650العقارية  االمينSAEI1,400,0005.10.650العقارية  االمين

BROI195,0000.30.390األئتمان مصرفBROI500,0001.80.390األئتمان مصرف

27,299,520100.0056,672,344100.00

56,672,344الكلي مجموع27,299,520الكلي 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

2019/7/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


