
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.36807,470,229 االغالق

21المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

7المرتفعة1.21563,004,706-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره463
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 نسبة
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BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفIHLI0.4600.4906.52الصناعية الهالل

SMRI1.6901.630-3.55العقارية  المعمورةHNTI8.1608.5504.78السياحية االستثمارات

IMAP0.7800.760-2.56الدوائية المنصورIITC7.7808.0002.83للسجاد العراقية

IBSD3.2503.200-1.54الغازية  بغدادBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

IMIB1.6301.620-0.61والدراجات المعدنيةINCP0.6900.7001.45الكيمياوية الصناعات

SILT0.9400.9501.06البري للنقل العراقية

AISP6.4406.4700.47البذور 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)

AISP316,012,03956.16.470البذور انتاجBIME327,100,00040.50.110االوسط الشرق مصرف

SILT55,800,7629.90.950البري للنقل العراقيةBGUC149,000,00018.50.160الخليج مصرف

BIME35,981,0006.40.110االوسط الشرق مصرفBUND72,500,0009.00.060المتحد المصرف

HNTI25,555,7664.58.550السياحية االستثماراتSILT58,779,2407.30.950البري للنقل العراقية

BGUC23,840,0004.20.160الخليج مصرفBBOB56,400,0007.00.330بغداد مصرف

IHLI19,600,0423.50.490الصناعية الهاللAISP48,677,5116.06.470البذور انتاج

BBOB18,662,0003.30.330بغداد مصرفIHLI40,875,0885.10.490الصناعية الهالل

753,331,83993.30495,451,60888.00

563,004,706الكلي مجموع807,470,229الكلي 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

2019/7/7

 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 عدد400,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,800,000

2المنخفضة

0المستقره3
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TZNI2.6502.600-1.89لالتصاالت الخاتم

HASH7.0006.400-8.57اشور فندق
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 الى النسبة
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 االغالق
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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HASH1,280,00071.16.400اشور فندقHASH200,00050.06.400اشور فندق

TZNI520,00028.92.600لالتصاالت الخاتمTZNI200,00050.02.600لالتصاالت الخاتم

400,000100.001,800,000100.00

1,800,000الكلي مجموع400,000الكلي 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

2019/7/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


