
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.04االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.86352,784,736 االغالق

27المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

7المرتفعة1.18155,833,456-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره232

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

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفNAME0.3600.3805.56للتأمين االمين

AMAP0.2300.220-4.35الحيواني لالنتاج الحديثةBNOI0.3800.4005.26االهلي المصرف

IHLI0.4700.460-2.13الصناعية الهاللIIDP1.1801.2203.39للتمور  العراقية

IBSD3.3803.340-1.18الغازية  بغدادIKLV1.3801.4001.45اللقاحات النتاج الكندي

AISP5.2905.250-0.76البذور انتاجHISH10.90011.0000.92عشتار فنادق

SMRI1.6401.630-0.61العقارية  المعمورةHBAG8.9509.0000.56بغداد فندق

HBAY60.05060.000-0.08بابل فندقAIRP8.1208.1300.12الزراعية المنتجات

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)

BBOB59,098,00037.90.260بغداد مصرفBBOB227,300,00064.40.260بغداد مصرف

AISP25,203,50016.25.250البذور انتاجNAME25,886,5607.30.380للتأمين االمين

IHLI11,741,7507.50.460الصناعية الهاللIHLI25,525,0007.20.460الصناعية الهالل

IIDP10,039,5716.41.220للتمور  العراقيةBGUC11,250,0003.20.150الخليج مصرف

NAME9,637,1276.20.380للتأمين االمينBBAY10,500,0003.00.090بابل مصرف

BMNS5,548,0003.60.670المنصور مصرفBUND10,350,0002.90.060المتحد المصرف

IBSD4,598,2503.03.340الغازية  بغدادIIDP8,407,6872.41.220للتمور  العراقية

319,219,24790.49125,866,19880.77

155,833,456الكلي مجموع352,784,736الكلي 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

2019/8/5

 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 عدد348,578

2المتدولة الشركات

0المرتفعة171,511

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

NDSA0.5200.5200.00للتأمين 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)

NDSA142,26182.90.520للتأمين السالم دارNDSA273,57878.50.520للتأمين السالم دار

BROI29,25017.10.390األئتمان مصرفBROI75,00021.50.390األئتمان مصرف

348,578100.00171,511100.00

171,511الكلي مجموع348,578الكلي 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

2019/8/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


