
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.73390,180,744 االغالق

31المتدولة الشركات0.46-% التغير نسبه

6المرتفعة2.19299,107,516-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره286

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفNAME0.3800.4107.89للتأمين االمين

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفIMIB1.5301.5702.61والدراجات المعدنية

AIPM4.5004.450-1.11اللحوم تسويقIHLI0.4600.4702.17الصناعية الهالل

SMOF13.80013.650-1.09االلعاب لمدن الموصلBNAI0.6300.6401.59االسالمي الوطني المصرف

IITC8.1008.020-0.99للسجاد العراقيةINCP0.6800.6901.47الكيمياوية الصناعات

IBSD3.3903.360-0.88الغازية  بغدادHBAY60.00060.0500.08بابل فندق

IIDP1.1701.160-0.85للتمور  العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HBAY125,559,50042.060.050بابل فندقBUND130,430,00033.40.050المتحد المصرف

IBSD27,068,2009.03.360الغازية  بغدادBBOB48,600,00012.50.270بغداد مصرف

BCOI14,019,3004.70.450التجاري المصرفBGUC37,060,0009.50.150الخليج مصرف

HPAL13,650,0004.69.100فلسطين فندقBCOI31,154,0008.00.450التجاري المصرف

BBOB13,122,0004.40.270بغداد مصرفNAME18,300,0004.70.410للتأمين االمين

BMNS10,234,0413.40.680المنصور مصرفIHLI18,159,0004.70.470الصناعية الهالل

AISP10,176,0003.45.230البذور انتاجBIME17,500,0004.50.100االوسط الشرق مصرف

301,203,00077.20213,829,04171.49

299,107,516الكلي مجموع390,180,744الكلي 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

2019/8/7

 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 عدد24,508,400

3المتدولة الشركات

0المرتفعة58,154,200

2المنخفضة

1المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

BROI0.3900.380-2.56العراقي االئتمان مصرف

NDSA0.5200.500-3.85للتأمين السالم دار

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI57,200,00098.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI22,000,00089.82.600لالتصاالت الخاتم

BROI950,0001.60.380العراقي االئتمان مصرفBROI2,500,00010.20.380العراقي االئتمان مصرف

NDSA4,2000.010.500للتأمين السالم دارNDSA8,4000.030.500للتأمين السالم دار

24,508,400100.0058,154,200100.00

58,154,200الكلي مجموع24,508,400الكلي 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

2019/8/7

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