
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.23االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.87706,207,525 االغالق

28المتدولة الشركات0.90-% التغير نسبه

3المرتفعة4.36327,021,899-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

11المستقره294

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفIIDP1.0501.1509.52للتمور  العراقية

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفIHLI0.4800.4902.08الصناعية الهالل

BBOB0.2900.270-6.90بغداد مصرفAIRP8.1008.1200.25الزراعية المنتجات

IMIB1.5001.400-6.67والدراجات المعدنية

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرف

BCOI0.4700.450-4.26التجاري المصرف

BMNS0.6900.680-1.45المنصور 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)

BBOB137,777,40642.10.270بغداد مصرفBBOB505,731,13471.60.270بغداد مصرف

HNTI46,620,00014.39.000السياحية االستثماراتBIBI66,050,0009.40.220االستثمار مصرف

IIDP22,076,1076.81.150للتمور  العراقيةBCOI26,475,2223.70.450التجاري المصرف

AISP20,893,6006.45.280البذور انتاجBNOI21,079,5393.00.380االهلي المصرف

IBSD17,880,5005.53.400الغازية  بغدادIIDP19,405,0002.71.150للتمور  العراقية

BIBI14,171,5044.30.220االستثمار مصرفBIME18,886,4352.70.110االوسط الشرق مصرف

BCOI11,963,8503.70.450التجاري المصرفSILT7,570,0001.10.940البري للنقل العراقية

665,197,33094.19271,382,96782.99

327,021,899الكلي مجموع706,207,525الكلي 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

2019/7/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد4,606,450,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة5,766,229,500

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

NDSA0.5100.5100.00للتأمين السالم دار

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)

BTIB5,520,000,00095.71.200االسالمي الطيف مصرفBTIB4,600,000,00099.91.200االسالمي الطيف مصرف

IMCI246,000,0004.341.000الكيماوية الصنائعIMCI6,000,0000.141.000الكيماوية الصنائع

NDSA229,5000.00.510للتأمين السالم دارNDSA450,0000.00.510للتأمين السالم دار

4,606,450,000100.005,766,229,500100.00

5,766,229,500الكلي مجموع4,606,450,000الكلي 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

2019/7/30

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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website: www.isc.gov.iq


