
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.88581,845,242 االغالق

33المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

9المرتفعة0.17167,696,507-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره231
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NAME0.4400.420-4.55للتأمين االمينIMAP0.7400.7805.41الدوائية المنصور

AMAP0.2200.210-4.55الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD10.50011.0004.76السدير فندق

IHLI0.5000.480-4.00الصناعية الهاللIMOS5.5005.7003.64الحديثة الخياطة

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفAAHP1.0301.0501.94الزراعي لالنتاج االهلية

SMRI1.6301.600-1.84العقارية  المعمورةTASC8.1008.2001.23سيل اسيا

IIDP1.2001.180-1.67للتمور  العراقيةHNTI8.9009.0001.12السياحية االستثمارات

IKLV1.3901.370-1.44اللقاحات النتاج الكنديIITC8.0208.1001.00للسجاد العراقية

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)

IBSD27,699,80016.53.380الغازية  بغدادBUND300,000,00051.60.050المتحد المصرف

BBOB23,688,00014.10.280بغداد مصرفBBOB84,600,00014.50.280بغداد مصرف

SBPT17,510,00010.418.150الركاب لنقل بغدادBIME55,564,2099.50.100االوسط الشرق مصرف

BUND15,000,0008.90.050المتحد المصرفBBAY31,900,0005.50.090بابل مصرف

IMIB8,617,5005.11.730والدراجات المعدنيةBIBI23,050,0004.00.230االستثمار مصرف

TASC6,598,3253.98.200سيل اسياBMFI21,000,0003.60.150الموصل مصرف

BIME5,556,4213.30.100االوسط الشرق مصرفIHLI11,000,0001.90.480الصناعية الهالل

527,114,20990.59104,670,04662.42

167,696,507الكلي مجموع581,845,242الكلي 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

2019/8/19

 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 عدد20,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة52,000,000

0المنخفضة

1المستقره11
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(دينار)

 نسبة
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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)

TZNI52,000,000100.02.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,000100.02.600لالتصاالت الخاتم

20,000,000100.0052,000,000100.00

52,000,000الكلي مجموع20,000,000الكلي 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

2019/8/19

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