
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.59387,864,574 االغالق

26المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

3المرتفعة1.50264,803,321-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره292

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

BBOB0.2800.270-3.57بغداد مصرفSILT0.9300.9704.30البري للنقل العراقية

IIDP1.2601.220-3.17للتمور  العراقيةIMIB1.4501.5003.45والدراجات المعدنية

SMRI1.6701.640-1.80العقارية  المعمورةIKLV1.3701.3800.73اللقاحات النتاج الكندي

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرف

TASC8.1508.100-0.61سيل اسيا

SMOF13.85013.800-0.36االلعاب لمدن الموصل

IBSD3.3803.370-0.30الغازية  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)

SILT91,268,00034.50.970البري للنقل العراقيةSILT95,100,00024.50.970البري للنقل العراقية

IBSD35,359,18013.43.370الغازية  بغدادBBOB93,690,00024.20.270بغداد مصرف

IIDP30,653,83511.61.220للتمور  العراقيةBUND54,019,53913.90.050المتحد المصرف

BBOB25,296,3009.60.270بغداد مصرفBIBI30,999,6208.00.230االستثمار مصرف

AISP20,403,5007.75.300البذور انتاجIIDP25,007,5286.41.220للتمور  العراقية

IHLI8,867,0003.30.470الصناعية الهاللBIME23,000,0005.90.100االوسط الشرق مصرف

BMNS7,103,0002.70.670المنصور مصرفIHLI19,100,0004.90.470الصناعية الهالل

340,916,68787.90218,950,81482.68

264,803,321الكلي مجموع387,864,574الكلي 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

2019/8/1

 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 عدد5,299,924المتداولة االسهم عدد

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,672,961 التداول حجم

1المنخفضة

0المستقره6العقود عدد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.5100.500-1.96للتأمين 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)

NDSA2,672,961100.00.500للتأمين السالم دارNDSA5,299,924100.00.500للتأمين السالم دار

5,299,924100.002,672,961100.00

2,672,961الكلي مجموع5,299,924الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2019/8/1
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