
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد471.08100,749,885 االغالق

23المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

6المرتفعة0.61169,857,946(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره203

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

SNUC0.3500.320-8.57للمقاوالت النخبةIMIB1.7901.9609.50والدراجات المعدنية

HBAG8.2008.100-1.22بغداد فندقAISP5.2005.3402.69البذور انتاج

IIDP1.1001.090-0.91للتمور  العراقيةBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

SKTA3.6803.650-0.82الكرخ العاب مدينةNAME0.4800.4902.08للتأمين االمين

IBSD3.1603.140-0.63الغازية  بغدادBMNS0.6600.6701.52المنصور مصرف

SMRI1.6001.590-0.62العقارية  المعمورةSBPT19.10019.2000.52الركاب لنقل بغداد

IMOS5.4205.400-0.37الحديثة 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)

IIDP43,836,00025.81.090للتمور  العراقيةIIDP39,950,00039.71.090للتمور  العراقية

HBAY32,486,51019.160.000بابل فندقNAME26,760,00026.60.490للتأمين االمين

TASC28,502,80016.88.180سيل اسياBIBI5,200,0005.20.230االستثمار مصرف

AISP16,922,20010.05.340البذور انتاجBSUC5,000,0005.00.550سومر مصرف

NAME13,050,4007.70.490للتأمين االمينSNUC3,800,0003.80.320للمقاوالت النخبة

SBPT8,059,1004.719.200الركاب لنقل بغدادTASC3,484,0003.58.180سيل اسيا

IMIB6,218,5003.71.960والدراجات المعدنيةIMIB3,285,0003.31.960والدراجات المعدنية

87,479,00086.83149,075,51087.76

169,857,946الكلي مجموع100,749,885الكلي 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

2019/9/9

 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
 

44المدرجة الشركات عدد18,790,903

3المتدولة الشركات

2المرتفعة16,235,177

0المنخفضة

1المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7300.7806.85للتأمين السالم دار

IHFI0.7400.7501.35المنزلي صناعةاالثاث

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)

NDSA12,838,17779.10.780للتأمين السالم دارNDSA16,690,90388.80.780للتأمين السالم دار

TZNI2,600,00016.02.600لالتصاالت الخاتمIHFI1,100,0005.90.750المنزلي صناعةاالثاث

IHFI797,0004.90.750المنزلي صناعةاالثاثTZNI1,000,0005.32.600لالتصاالت الخاتم

18,790,903100.0016,235,177100.00

16,235,177الكلي مجموع18,790,903الكلي 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

2019/9/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


