
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.10االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.58248,551,036 االغالق

22المتدولة الشركات0.10% التغير نسبه

8المرتفعة0.48524,555,642(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره415

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

IMOS5.9805.850-2.17الحديثة الخياطةBASH0.2100.2309.52اشور مصرف

IMAP0.7500.740-1.33الدوائية المنصورAISP5.2005.6408.46البذور انتاج

IMIB1.6201.600-1.23والدراجات المعدنيةHNTI8.8009.1904.43السياحية االستثمارات

IBSD3.3303.290-1.20الغازية  بغدادAIPM4.3404.4502.53اللحوم تسويق

SMRI1.7501.730-1.14العقارية  المعمورةIHLI0.5000.5102.00الصناعية الهالل

IKLV1.4301.420-0.70اللقاحات النتاج الكنديHBAG8.6008.7501.74بغداد فندق

BMNS0.6900.7001.45المنصور 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)

HNTI252,194,10148.19.190السياحية االستثماراتBIME90,217,37036.30.110االوسط الشرق مصرف

AISP85,831,64216.45.640البذور انتاجIHLI32,000,00012.90.510الصناعية الهالل

HBAY40,500,0007.760.000بابل فندقBMNS30,115,00012.10.700المنصور مصرف

IBSD28,096,6005.43.290الغازية  بغدادHNTI28,030,92311.39.190السياحية االستثمارات

BMNS21,080,5004.00.700المنصور مصرفAISP15,144,7546.15.640البذور انتاج

SMRI18,651,0003.61.730العقارية  المعمورةIKLV11,890,0004.81.420اللقاحات النتاج الكندي

IKLV16,941,2003.21.420اللقاحات النتاج الكنديSMRI10,950,0004.41.730العقارية  المعمورة

218,348,04787.85463,295,04388.32

524,555,642الكلي مجموع248,551,036الكلي 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

2019/7/21

 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 عدد100,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة65,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

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)

SAEI65,000100.00.650العقارية  االمينSAEI100,000100.00.650العقارية  االمين

100,000100.0065,000100.00

65,000الكلي مجموع100,000الكلي 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

2019/7/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


