
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

476.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.66484,788,778 االغالق

24المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

8المرتفعة0.93394,435,642(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره292

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 مصرفIHLI0.4700.5108.51الصناعية الهالل

INCP0.6900.670-2.90الكيمياوية الصناعاتIMIB1.5701.7008.28والدراجات المعدنية

HBAG8.9408.900-0.45بغداد فندقNAME0.4100.4407.32للتأمين االمين

IIDP1.1601.1700.86للتمور  العراقية

SMRI1.6201.6300.62العقارية  المعمورة

IBSD3.3603.3800.60الغازية  بغداد

AISP5.2305.2400.19البذور انتاج

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)

IHLI148,731,13237.70.510الصناعية الهاللIHLI294,149,66460.70.510الصناعية الهالل

HBAY127,903,95032.460.050بابل فندقBBAY54,733,34211.30.090بابل مصرف

IIDP30,650,2157.81.170للتمور  العراقيةBIBI31,100,0006.40.230االستثمار مصرف

IBSD16,093,7504.13.380الغازية  بغدادIIDP26,166,4235.41.170للتمور  العراقية

IMIB13,811,2503.51.700والدراجات المعدنيةINCP16,571,3473.40.670الكيمياوية الصناعات

INCP11,102,8022.80.670الكيمياوية الصناعاتBGUC15,350,0003.20.150الخليج مصرف

SKTA9,184,5002.33.750الكرخ العاب مدينةNAME13,310,0002.70.440للتأمين االمين

451,380,77693.11357,477,59990.63

394,435,642الكلي مجموع484,788,778الكلي 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

2019/8/8

 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 عدد33,562,476

3المتدولة الشركات

0المرتفعة58,107,697

1المنخفضة

2المستقره47

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.5000.490-2.00للتأمين السالم دار

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI52,000,00089.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00059.62.600لالتصاالت الخاتم

NDSA4,249,4397.30.490للتأمين السالم دارNDSA8,672,32525.80.490للتأمين السالم دار

BROI1,858,2573.20.380األئتمان مصرفBROI4,890,15114.60.380األئتمان مصرف

33,562,476100.0058,107,697100.00

58,107,697الكلي مجموع33,562,476الكلي 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

2019/8/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


