
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.741,111,442,885 االغالق

21المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

8المرتفعة2.81454,810,252-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

8المستقره386

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

IMOS5.8505.500-5.98الحديثة الخياطةBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

BBOB0.3400.330-2.94بغداد مصرفIMAP0.7400.8109.46الدوائية المنصور

IBSD3.5203.430-2.56الغازية  بغدادIHLI0.4000.4205.00الصناعية الهالل

AISP6.4406.350-1.40البذور انتاجNAME0.3600.3702.78للتأمين االمين

HNTI8.0608.010-0.62السياحية االستثماراتSILT0.9200.9402.17البري للنقل العراقية

IKLV1.4301.4400.70اللقاحات النتاج الكندي

SMRI1.6001.6100.63العقارية  المعمورة

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)

BBOB113,255,20024.90.330بغداد مصرفBUND354,000,00031.90.070المتحد المصرف

IHLI99,091,38921.80.420الصناعية الهاللBBOB343,180,00030.90.330بغداد مصرف

SILT63,330,50013.90.940البري للنقل العراقيةIHLI237,635,29621.40.420الصناعية الهالل

AISP46,243,06210.26.350البذور انتاجSILT66,950,0006.00.940البري للنقل العراقية

HNTI24,831,0005.58.010السياحية االستثماراتIMAP30,345,9692.70.810الدوائية المنصور

IMAP23,970,8015.30.810الدوائية المنصورNAME28,698,4002.60.370للتأمين االمين

BUND21,780,0004.80.070المتحد المصرفBIBI11,548,7191.00.240االستثمار مصرف

1,072,358,38496.48392,501,95186.30

454,810,252الكلي مجموع1,111,442,885الكلي 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

2019/7/2

 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
 

46المدرجة الشركات عدد35,165,071,016

4المتدولة الشركات

1المرتفعة13,046,412,066

0المنخفضة

3المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.4400.50013.64المنزلي صناعةاالثاث

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

HASH7.0007.0000.00اشور فندق

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)

BZII13,003,224,50099.70.370العراق زين مصرفBZII35,143,850,00099.90.370العراق زين مصرف

TZNI37,100,0000.32.650لالتصاالت الخاتمTZNI14,000,0000.02.650لالتصاالت الخاتم

IHFI3,487,0940.00.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI6,849,5200.00.500المنزلي صناعةاالثاث

HASH2,600,4720.07.000اشور فندقHASH371,4960.07.000اشور فندق

35,165,071,016100.0013,046,412,066100.00

13,046,412,066الكلي مجموع35,165,071,016الكلي 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

2019/7/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


