
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.91االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.47531,585,290 االغالق

24المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

7المرتفعة0.44864,149,544-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره334

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

BIIB0.4100.390-4.88االسالمي  المصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

SBPT19.45019.100-1.80الركاب لنقل بغدادSNUC0.3300.3506.06للمقاوالت النخبة

HNTI9.0008.900-1.11السياحية االستثماراتIMIB1.7101.7904.68والدراجات المعدنية

IBSD3.1803.160-0.63الغازية  بغدادBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

AIRP8.2008.150-0.61الزراعية المنتجاتAAHP1.0501.0701.90الزراعي لالنتاج االهلية

AISP5.2305.200-0.57البذور انتاجIITC8.1208.2501.60للسجاد العراقية

IMOS5.4405.420-0.37الحديثة الخياطةHBAY59.50060.0000.84بابل 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)

BCIH625,000,00072.32.500جيهان مصرفBCIH250,000,00047.02.500جيهان مصرف

HBAY71,136,8508.260.000بابل فندقBUND100,000,00018.80.060المتحد المصرف

IIDP59,083,5006.81.100للتمور  العراقيةIIDP52,650,0009.91.100للتمور  العراقية

IBSD20,029,0022.33.160الغازية  بغدادBCOI37,000,0007.00.470التجاري المصرف

AISP18,239,6462.15.200البذور انتاجBBOB35,000,0006.60.300بغداد مصرف

BCOI17,390,0002.00.470التجاري المصرفNAME23,350,0004.40.480للتأمين االمين

TASC11,890,0001.48.200سيل اسياBIBI9,969,0161.90.230االستثمار مصرف

507,969,01695.56822,768,99895.21

864,149,544الكلي مجموع531,585,290الكلي 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

2019/9/8

 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
 

44المدرجة الشركات عدد22,733,919

4المتدولة الشركات

1المرتفعة249,511,711

1المنخفضة

2المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7200.7301.39للتأمين السالم دار

IMCI56.40047.000-16.67الكيماوية الصنائع

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

IHFI0.7400.7400.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

IMCI234,671,75294.147.000الكيماوية الصنائعNDSA16,690,90373.40.730للتأمين السالم دار

NDSA12,184,3594.90.730للتأمين السالم دارIMCI4,993,01622.047.000الكيماوية الصنائع

TZNI2,626,0001.12.600لالتصاالت الخاتمTZNI1,010,0004.42.600لالتصاالت الخاتم

IHFI29,6000.010.740المنزلي صناعةاالثاثIHFI40,0000.20.740المنزلي صناعةاالثاث

22,733,919100.00249,511,711100.00

249,511,711الكلي مجموع22,733,919الكلي 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

2019/9/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


