
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.66االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.05332,215,331 االغالق

35المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

6المرتفعة1.39170,024,302(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

13المستقره238

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

HKAR0.8600.800-6.98كربالء فنادقBIIB0.3800.4005.26االسالمي  المصرف

BASH0.2200.210-4.55اشور مصرفBBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

HSAD11.00010.500-4.55السدير فندقIMIB1.7001.7502.94والدراجات المعدنية

HISH10.80010.500-2.78عشتار فنادقIIDP1.1701.2002.56للتمور  العراقية

AMEF9.0008.750-2.78االوسط الشرق اسماكBCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

IIEW0.8400.820-2.38الهندسية لالعمال العراقيةAISP5.2405.3001.15البذور انتاج

IHLI0.5100.500-1.96الصناعية الهالل

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)

IHLI42,994,04625.30.500الصناعية الهاللBBOB119,800,00036.10.280بغداد مصرف

BBOB33,544,00019.70.280بغداد مصرفIHLI85,987,59125.90.500الصناعية الهالل

IIDP32,860,19819.31.200للتمور  العراقيةBMFI37,087,74511.20.150الموصل مصرف

AISP8,754,5085.15.300البذور انتاجIIDP27,375,0008.21.200للتمور  العراقية

NAME7,850,0004.60.440للتأمين االمينBBAY26,000,0007.80.090بابل مصرف

IMOS5,903,0483.55.500الحديثة الخياطةNAME17,500,0005.30.440للتأمين االمين

BMFI5,563,1623.30.150الموصل مصرفBASH5,700,0001.70.210اشور مصرف

319,450,33696.16137,468,96180.85

170,024,302الكلي مجموع332,215,331الكلي 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

2019/8/18

 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 عدد30,181,903

2المتدولة الشركات

0المرتفعة57,022,892

0المنخفضة

2المستقره22

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

NDSA0.4900.4900.00للتأمين السالم دارNDSA0.4900.4900.00للتأمين السالم دار

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتمTZNI2.6002.6000.00لالتصاالت 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)

TZNI52,041,60091.32.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,016,00066.32.600لالتصاالت الخاتم

NDSA4,981,2928.70.490للتأمين السالم دارNDSA10,165,90333.70.490للتأمين السالم دار

30,181,903100.0057,022,892100.00

57,022,892الكلي مجموع30,181,903الكلي 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

2019/8/18

 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


