
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد474.83710,117,875 االغالق

25المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

3المرتفعة0.75278,578,278-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

16المستقره324

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.5200.480-7.69للتأمين االمينSNUC0.2800.3007.14للمقاوالت النخبة

BMNS0.6900.680-1.45المنصور مصرفBNOI0.4400.4502.27االهلي المصرف

HNTI9.1009.000-1.10السياحية االستثماراتSKTA3.7103.7300.54الكرخ العاب مدينة

SMRI1.6101.600-0.62العقارية  المعمورة

SBPT20.50020.390-0.54الركاب لنقل بغداد

AISP5.3105.290-0.38البذور انتاج

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)

BBOB64,170,00023.00.310بغداد مصرفBUND216,500,00030.50.050المتحد المصرف

HNTI53,091,27919.19.000السياحية االستثماراتBBOB207,000,00029.20.310بغداد مصرف

AIRP39,360,00014.18.200الزراعية المنتجاتBGUC144,393,59820.30.150الخليج مصرف

IIDP24,036,9478.61.140للتمور  العراقيةNAME43,764,6096.20.480للتأمين االمين

BGUC21,659,0407.80.150الخليج مصرفBIBI31,750,1264.50.250االستثمار مصرف

NAME21,439,5127.70.480للتأمين االمينIIDP21,207,8483.01.140للتمور  العراقية

BUND10,895,0003.90.050المتحد المصرفBSUC10,600,3031.50.550سومر مصرف

675,216,48495.09234,651,77884.23

278,578,278الكلي مجموع710,117,875الكلي 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

2019/8/28

 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 عدد22,752,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة58,668,550

1المنخفضة

2المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.7900.8608.86المنزلي صناعةاالثاث

SAEI0.7000.650-7.14العقارية  االمين

BROI0.4000.4000.00األئتمان 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)

TZNI58,500,00099.72.600لالتصاالت الخاتمTZNI22,500,00098.92.600لالتصاالت الخاتم

IHFI86,0000.10.860المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.40.860المنزلي صناعةاالثاث

SAEI56,5500.10.650العقارية  االمينSAEI87,0000.40.650العقارية  االمين

BROI26,0000.040.400األئتمان مصرفBROI65,0000.30.400األئتمان مصرف

22,752,000100.0058,668,550100.00

58,668,550الكلي مجموع22,752,000الكلي 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

2019/8/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


