
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.42االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.62444,235,751 االغالق

26المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

1المرتفعة1.80801,400,069-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره246

الشركة اسم
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 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفNAME0.4900.5002.04للتأمين االمين

BELF0.1900.180-5.26ايالف مصرف

SNUC0.3000.290-3.33للمقاوالت النخبة

SBPT20.00019.500-2.50الركاب لنقل بغداد

IBSD3.1703.140-0.95الغازية  بغداد

IIDP1.1301.120-0.88للتمور  العراقية

HBAY59.90059.500-0.67بابل فندق

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)

BCIH625,000,00078.02.500جيهان مصرفBCIH250,000,00056.32.500جيهان مصرف

HNTI36,198,0004.59.000السياحية االستثماراتBBOB70,435,54515.90.300بغداد مصرف

IIDP23,250,9732.91.120للتمور  العراقيةBUND25,028,0145.60.050المتحد المصرف

BBOB21,130,6642.60.300بغداد مصرفBCOI23,131,3845.20.460التجاري المصرف

TASC20,614,8002.68.200سيل اسياIIDP20,713,2504.71.120للتمور  العراقية

IBSD14,232,2781.83.140الغازية  بغدادNAME11,385,0002.60.500للتأمين االمين

AISP11,033,7711.45.200البذور انتاجBIBI10,262,8092.30.230االستثمار مصرف

410,956,00292.51751,460,48593.77

801,400,069الكلي مجموع444,235,751الكلي 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

2019/9/3

 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 عدد21,860,124

5المتدولة الشركات

2المرتفعة54,107,920

2المنخفضة

1المستقره38

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4301.5508.39االنشائية  الخازر

NDSA0.6500.7007.69للتأمين السالم دار

IHFI0.7600.740-2.63المنزلي صناعةاالثاث

VAMF1.3201.100-16.67لالستثمار االمين

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)

TZNI51,996,50096.12.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00091.52.600لالتصاالت الخاتم

VAMF1,358,6782.51.100لالستثمار االمينVAMF1,235,1625.71.100لالستثمار االمين

IKHC601,3301.11.550االنشائية  الخازرIKHC419,0001.91.550االنشائية  الخازر

IHFI133,9120.20.740المنزلي صناعةاالثاثIHFI180,9620.80.740المنزلي صناعةاالثاث

NDSA17,5000.030.700للتأمين السالم دارNDSA25,0000.10.700للتأمين السالم دار

21,860,124100.0054,107,920100.00

54,107,920الكلي مجموع21,860,124الكلي 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

2019/9/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


