
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.83االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد473.21414,595,230 االغالق

22المتدولة الشركات0.34-% التغير نسبه

4المرتفعة1.62201,954,639-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره210

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

BBOB0.3100.290-6.45بغداد مصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

HBAG8.8008.380-4.77بغداد فندقNAME0.4800.5004.17للتأمين االمين

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفBNOI0.4500.4602.22االهلي المصرف

AIPM4.5204.400-2.65اللحوم تسويقSMRI1.6001.6301.88العقارية  المعمورة

SBPT20.39020.100-1.42الركاب لنقل بغداد

AISP5.2905.230-1.13البذور انتاج

HBAY60.00059.400-1.00بابل 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)

BBOB70,062,00034.70.290بغداد مصرفBBOB237,600,00057.30.290بغداد مصرف

NAME36,173,39917.90.500للتأمين االمينNAME71,888,79717.30.500للتأمين االمين

IBSD18,978,3009.43.260الغازية  بغدادBIBI27,749,8746.70.240االستثمار مصرف

TASC14,964,0807.48.180سيل اسياBGUC26,900,0006.50.150الخليج مصرف

AISP9,886,8004.95.230البذور انتاجBUND12,870,0923.10.060المتحد المصرف

HNTI8,087,8504.09.000السياحية االستثماراتBSUC10,000,0002.40.550سومر مصرف

IIDP7,040,5003.51.130للتمور  العراقيةIIDP6,250,0001.51.130للتمور  العراقية

393,258,76394.85165,192,92981.80

201,954,639الكلي مجموع414,595,230الكلي 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

2019/8/29

 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 عدد21,030,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة52,602,400

1المنخفضة

1المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VZAF0.3000.33010.00لالستثمار الزوراء

NDSA0.5500.5805.45للتأمين السالم دار

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

BERI0.7000.600-14.29لالستثمار اربيل مصرف

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)

TZNI51,990,00098.82.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00095.12.600لالتصاالت الخاتم

BERI600,0001.10.600لالستثمار اربيل مصرفBERI1,000,0004.80.600لالستثمار اربيل مصرف

VZAF6,6000.00.330لالستثمار الزوراءVZAF20,0000.10.330لالستثمار الزوراء

NDSA5,8000.00.580للتأمين السالم دارNDSA10,0000.00.580للتأمين السالم دار

21,030,000100.0052,602,400100.00

52,602,400الكلي مجموع21,030,000الكلي 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

2019/8/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


