
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.03االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.10418,508,351 االغالق

26المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

5المرتفعة1.93888,044,035-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره315

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

BIIB0.4200.400-4.76االسالمي  المصرفHSAD10.50011.0004.76السدير فندق

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفIMIB1.5001.5402.67والدراجات المعدنية

NAME0.3700.360-2.70للتأمين االمينIMOS5.7505.8501.74الحديثة الخياطة

INCP0.7000.690-1.43الكيمياوية الصناعاتHBAY59.50060.0000.84بابل فندق

HBAG9.0008.900-1.11بغداد فندقAISP5.2305.2500.38البذور انتاج

SILT0.9600.950-1.04البري للنقل العراقية

IBSD3.3303.300-0.90الغازية  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)

BCIH625,000,00070.42.500جيهان مصرفBCIH250,000,00059.72.500جيهان مصرف

HBAY55,325,8216.260.000بابل فندقIHLI69,172,86416.50.470الصناعية الهالل

HPAL44,509,4605.09.350فلسطين فندقBMNS26,000,0006.20.700المنصور مصرف

AISP34,002,8853.85.250البذور انتاجBMFI11,368,5002.70.150الموصل مصرف

IHLI32,511,2463.70.470الصناعية الهاللBSUC10,000,0002.40.590سومر مصرف

IBSD18,765,4572.13.300الغازية  بغدادBCOI8,000,0001.90.470التجاري المصرف

BMNS18,200,0002.00.700المنصور مصرفAISP6,517,5021.65.250البذور انتاج

381,058,86691.05828,314,87093.27

888,044,035الكلي مجموع418,508,351الكلي 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

2019/7/24

 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 عدد4,535,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,442,032,000

0المنخفضة

2المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

NAHF0.3200.3200.00للتأمين االهلية

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)

BTIB5,442,000,000100.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB4,535,000,000100.01.200االسالمي الطيف مصرف

NAHF32,0000.0010.320للتأمين االهليةNAHF100,0000.0020.320للتأمين االهلية

4,535,100,000100.005,442,032,000100.00

5,442,032,000الكلي مجموع4,535,100,000الكلي 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

2019/7/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


