
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.59االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.04361,678,910 االغالق

26المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

4المرتفعة1.55259,255,418-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره204

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

BIIB0.4000.380-5.00االسالمي  المصرفHBAG8.9008.9500.56بغداد فندق

BBOB0.2700.260-3.70بغداد مصرفSKTA3.7303.7500.54الكرخ العاب مدينة

IIDP1.2201.180-3.28للتمور  العراقيةIBSD3.3703.3800.30الغازية  بغداد

SILT0.9700.950-2.06البري للنقل العراقية

IMOS5.6005.500-1.79الحديثة الخياطة

HPAL9.1809.150-0.33فلسطين 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)

HBAY120,940,70046.660.050بابل فندقBBOB164,010,18745.30.260بغداد مصرف

BBOB42,662,64916.50.260بغداد مصرفBGUC64,000,00017.70.150الخليج مصرف

IIDP18,687,5007.21.180للتمور  العراقيةBUND40,500,00011.20.060المتحد المصرف

SILT15,477,5006.00.950البري للنقل العراقيةBIBI32,800,0009.10.230االستثمار مصرف

HNTI9,879,8403.89.050السياحية االستثماراتSILT16,170,0004.50.950البري للنقل العراقية

BGUC9,600,0003.70.150الخليج مصرفIIDP15,750,0004.41.180للتمور  العراقية

AISP8,103,7003.15.290البذور انتاجAMAP7,100,0002.00.230الحيواني لالنتاج الحديثة

340,330,18794.10225,351,88886.92

259,255,418الكلي مجموع361,678,910الكلي 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

2019/8/4

 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 عدد2,006,100,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة2,403,200,000

0المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.5000.5204.00للتأمين السالم دار

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف 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)

BTIB2,400,120,00099.91.200االسالمي الطيف مصرفBTIB2,000,100,00099.71.200االسالمي الطيف مصرف

NDSA3,080,0000.10.520للتأمين السالم دارNDSA6,000,0000.30.520للتأمين السالم دار

2,006,100,000100.002,403,200,000100.00

2,403,200,000الكلي مجموع2,006,100,000الكلي 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

2019/8/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


