
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

476.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.12214,024,397 االغالق

23المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

9المرتفعة0.93241,164,099(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره296

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

IMAP0.7800.760-2.56الدوائية المنصورSBPT18.55020.4009.97الركاب لنقل بغداد

IIDP1.1801.160-1.69للتمور  العراقيةNAME0.4200.4507.14للتأمين االمين

HKAR0.8500.840-1.18كربالء فنادقSMOF13.60014.5006.62االلعاب لمدن الموصل

TASC8.2508.180-0.85سيل اسياBNOI0.4000.4102.50االهلي المصرف

AISP5.3105.300-0.19البذور انتاجAIRP8.1608.2501.10الزراعية المنتجات

IBSD3.2903.3200.91الغازية  بغداد

IMOS5.5505.6000.90الحديثة الخياطة

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)

HBAY104,747,94043.460.000بابل فندقBGUC63,500,00029.70.150الخليج مصرف

IIDP28,440,50011.81.160للتمور  العراقيةBUND25,400,00011.90.050المتحد المصرف

SBPT22,054,9729.120.400الركاب لنقل بغدادIIDP24,450,00011.41.160للتمور  العراقية

IBSD12,141,7095.03.320الغازية  بغدادBBOB24,250,00011.30.300بغداد مصرف

BGUC9,525,0003.90.150الخليج مصرفBIBI22,050,00010.30.240االستثمار مصرف

AISP8,697,9503.65.300البذور انتاجNAME14,018,7426.60.450للتأمين االمين

AIRP7,570,0003.18.250الزراعية المنتجاتBCOI13,814,2306.50.460التجاري المصرف

187,482,97287.60193,178,07280.10

241,164,099الكلي مجموع214,024,397الكلي 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

2019/8/22

 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 عدد21,266,349

5المتدولة الشركات

2المرتفعة53,294,141

1المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI41.00047.00014.63الكيماوية الصنائع

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

SAEI0.7500.700-6.67العقارية  االمين

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا 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)

TZNI52,000,00097.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00094.02.600لالتصاالت الخاتم

IMCI660,0001.247.000الكيماوية الصنائعBROI984,8494.60.400األئتمان مصرف

BROI389,0910.70.400األئتمان مصرفSAEI136,5000.60.700العقارية  االمين

BAIB149,5000.31.150العراق اسيا مصرفBAIB130,0000.61.150العراق اسيا مصرف

SAEI95,5500.20.700العقارية  االمينIMCI15,0000.147.000الكيماوية الصنائع

21,266,349100.0053,294,141100.00

53,294,141الكلي مجموع21,266,349الكلي 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

2019/8/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


