
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.86االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.92414,120,861 االغالق

32المتدولة الشركات0.64% التغير نسبه

12المرتفعة3.06197,438,077(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره249

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

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

IIDP1.2201.170-4.10للتمور  العراقيةNGIR0.6100.6404.92للتأمين الخليج

HISH11.00010.800-1.82عشتار فنادقBBOB0.2600.2703.85بغداد مصرف

HBAG9.0008.940-0.67بغداد فندقBCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

HPAL9.1509.100-0.55فلسطين فندقIMIB1.5001.5302.00والدراجات المعدنية

AISP5.2505.240-0.19البذور انتاجIBSD3.3403.3901.50الغازية  بغداد

BMNS0.6700.6801.49المنصور 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)

BBOB76,211,54038.60.270بغداد مصرفBBOB283,005,70268.30.270بغداد مصرف

IBSD31,221,80015.83.390الغازية  بغدادIHLI26,250,0006.30.460الصناعية الهالل

IIDP14,606,5327.41.170للتمور  العراقيةBIBI23,150,0005.60.230االستثمار مصرف

SILT13,861,0937.00.950البري للنقل العراقيةBGUC15,750,0003.80.150الخليج مصرف

IHLI12,292,5006.20.460الصناعية الهاللSILT14,671,0443.50.950البري للنقل العراقية

HPAL7,951,6604.09.100فلسطين فندقIIDP12,410,9093.01.170للتمور  العراقية

IMIB7,395,8003.71.530والدراجات المعدنيةIBSD9,250,0002.23.390الغازية  بغداد

384,487,65592.84163,540,92482.83

197,438,077الكلي مجموع414,120,861الكلي 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

2019/8/6

 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 عدد3,866,650,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,638,895,000

0المنخفضة

3المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

NDSA0.5200.5200.00للتأمين السالم دار

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)

BTIB4,638,180,000100.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB3,865,150,000100.01.200االسالمي الطيف مصرف

NDSA520,0000.010.520للتأمين السالم دارNDSA1,000,0000.030.520للتأمين السالم دار

BROI195,0000.0040.390األئتمان مصرفBROI500,0000.010.390األئتمان مصرف

3,866,650,000100.004,638,895,000100.00

4,638,895,000الكلي مجموع3,866,650,000الكلي 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

2019/8/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


