
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

473.21االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد471.13416,946,505 االغالق

25المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

7المرتفعة2.08282,333,543-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره355

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

HBAG8.3808.200-2.15بغداد فندقBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرفHKAR0.8400.8602.38كربالء فنادق

IBSD3.2603.200-1.84الغازية  بغدادNAME0.5000.5102.00للتأمين االمين

SMRI1.6301.600-1.84العقارية  المعمورةIIDP1.1301.1400.88للتمور  العراقية

IMIB1.7101.690-1.17والدراجات المعدنيةHBAY59.40059.9000.84بابل فندق

IMOS5.6005.550-0.89الحديثة الخياطةIITC8.1008.1500.62للسجاد العراقية

AISP5.2305.200-0.57البذور انتاجTASC8.1808.2000.24سيل اسيا

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)

NAME49,331,96117.50.510للتأمين االمينBBOB141,897,00034.00.300بغداد مصرف

BBOB42,569,10015.10.300بغداد مصرفNAME96,277,59423.10.510للتأمين االمين

IBSD32,691,35011.63.200الغازية  بغدادBCOI55,550,00013.30.460التجاري المصرف

TASC32,684,86011.68.200سيل اسياBUND42,000,00010.10.060المتحد المصرف

BCOI25,553,0009.10.460التجاري المصرفBGUC25,000,0006.00.150الخليج مصرف

HBAY20,306,5007.259.900بابل فندقINCP17,389,7074.20.680الكيمياوية الصناعات

HNTI19,288,0006.89.000السياحية االستثماراتIBSD10,223,0002.53.200الغازية  بغداد

388,337,30193.14222,424,77178.78

282,333,543الكلي مجموع416,946,505الكلي 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

2019/9/1

 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 عدد22,840,257

4المتدولة الشركات

1المرتفعة53,414,572

2المنخفضة

1المستقره28

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.5800.6206.90للتأمين السالم دار

IHFI0.8600.840-2.33المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4000.390-2.50األئتمان 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)

TZNI52,000,00097.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00087.62.600لالتصاالت الخاتم

BROI780,0001.50.390األئتمان مصرفBROI2,000,0008.80.390األئتمان مصرف

IHFI628,3721.20.840المنزلي صناعةاالثاثIHFI830,2573.60.840المنزلي صناعةاالثاث

NDSA6,2000.010.620للتأمين السالم دارNDSA10,0000.040.620للتأمين السالم دار

22,840,257100.0053,414,572100.00

53,414,572الكلي مجموع22,840,257الكلي 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

2019/9/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


