
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

492.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.29976,955,313 االغالق

31المتدولة الشركات0.90-% التغير نسبه

5المرتفعة4.45618,719,540-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

10المستقره387

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفSMRI1.6101.7307.45العقارية  المعمورة

IMAP0.8100.740-8.64الدوائية المنصورIBPM1.5301.6004.58التغليف لمواد  بغداد

BNOI0.3800.360-5.26االهلي المصرفIRMC8.9009.0001.12الجاهزة االلبسة

BBOB0.3300.320-3.03بغداد مصرفIITC7.7207.7600.52للسجاد العراقية

NAME0.3700.360-2.70للتأمين االمينHNTI8.0108.0200.12السياحية االستثمارات

HKAR0.8400.820-2.38كربالء فنادق

IBSD3.4303.350-2.33الغازية  بغداد

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)

SILT259,116,74541.90.930البري للنقل العراقيةBBOB388,269,93439.70.320بغداد مصرف

BBOB124,818,07820.20.320بغداد مصرفSILT272,895,21627.90.930البري للنقل العراقية

AISP64,705,59010.56.280البذور انتاجBIME115,337,69111.80.120االوسط الشرق مصرف

SMRI48,149,7767.81.730العقارية  المعمورةBUND41,000,0004.20.060المتحد المصرف

IMAP19,911,5393.20.740الدوائية المنصورSMRI28,507,3042.91.730العقارية  المعمورة

BIME13,840,5232.20.120االوسط الشرق مصرفBCOI27,600,0002.80.450التجاري المصرف

BCOI12,420,0002.00.450التجاري المصرفIMAP25,634,5122.60.740الدوائية المنصور

899,244,65792.05542,962,25187.76

618,719,540الكلي مجموع976,955,313الكلي 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

2019/7/3

 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 عدد13,006,050,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة4,553,177,000

0المنخفضة

1المستقره16

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

IHFI0.5000.60020.00المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة 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)

BTRU4,549,212,50099.90.350االسالمي الثقة مصرفBTRU12,997,750,00099.90.350االسالمي الثقة مصرف

BROI2,000,0000.040.400األئتمان مصرفBROI5,000,0000.040.400األئتمان مصرف

IHFI1,964,5000.040.600المنزلي صناعةاالثاثIHFI3,300,0000.030.600المنزلي صناعةاالثاث

13,006,050,000100.004,553,177,000100.00

4,553,177,000الكلي مجموع13,006,050,000الكلي 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

2019/7/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




