
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

471.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.42359,326,720 االغالق

22المتدولة الشركات0.27% التغير نسبه

2المرتفعة1.29207,225,107(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره204

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

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفBKUI1.0501.0903.81كوردستان مصرف

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفIMIB1.6901.7101.18والدراجات المعدنية

NAME0.5100.490-3.92للتأمين االمين

IMOS5.5505.440-1.98الحديثة الخياطة

AIPM4.4004.330-1.59اللحوم تسويق

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرف

HKAR0.8600.850-1.16كربالء فنادق

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)

BBOB56,504,00027.30.300بغداد مصرفBBOB186,500,00051.90.300بغداد مصرف

IBSD47,489,90022.93.170الغازية  بغدادBIBI38,000,00010.60.230االستثمار مصرف

BCOI12,696,0006.10.460التجاري المصرفBCOI27,600,0007.70.460التجاري المصرف

AISP12,626,0706.15.200البذور انتاجBUND26,900,0007.50.060المتحد المصرف

NAME11,212,2145.40.490للتأمين االمينNAME22,411,2036.20.490للتأمين االمين

TASC9,020,0004.48.200سيل اسياIBSD15,040,0004.23.170الغازية  بغداد

BIBI8,740,0004.20.230االستثمار مصرفBSUC10,000,0002.80.550سومر مصرف

326,451,20390.85158,288,18376.38

207,225,107الكلي مجموع359,326,720الكلي 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

2019/9/2

 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 عدد24,679,530

6المتدولة الشركات

3المرتفعة55,548,904

1المنخفضة

2المستقره42

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI47.00056.40020.00الكيماوية الصنائع

IKHC1.2001.43019.17االنشائية  الخازر

NDSA0.6200.6504.84للتأمين السالم دار

IHFI0.8400.760-9.52المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

TZNI52,000,00093.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00081.02.600لالتصاالت الخاتم

IKHC1,366,8542.51.430االنشائية  الخازرBROI2,000,0008.10.390األئتمان مصرف

IHFI1,273,0002.30.760المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,650,0006.70.760المنزلي صناعةاالثاث

BROI780,0001.40.390األئتمان مصرفIKHC1,002,5304.11.430االنشائية  الخازر

IMCI112,8000.256.400الكيماوية الصنائعNDSA25,0000.10.650للتأمين السالم دار

NDSA16,2500.030.650للتأمين السالم دارIMCI2,0000.0156.400الكيماوية الصنائع

24,679,530100.0055,548,904100.00

55,548,904الكلي مجموع24,679,530الكلي 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

2019/9/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


