
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

471.08االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.67263,215,035 االغالق

23المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

5المرتفعة0.41183,753,038-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره291

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

SNUC0.3200.310-3.12للمقاوالت النخبةIMIB1.9602.1509.69والدراجات المعدنية

BMNS0.6700.660-1.49المنصور مصرفNAME0.4900.5104.08للتأمين االمين

IITC8.2408.130-1.33للسجاد العراقيةIMOS5.4005.6003.70الحديثة الخياطة

AISP5.3405.270-1.31البذور انتاجSBPT19.20019.4001.04الركاب لنقل بغداد

AIPM4.3304.300-0.69اللحوم تسويقIIDP1.0901.1000.92للتمور  العراقية

HBAG8.1008.050-0.62بغداد 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)

IIDP58,163,81031.71.100للتمور  العراقيةBBOB93,500,00035.50.300بغداد مصرف

BBOB28,050,00015.30.300بغداد مصرفIIDP52,839,60020.11.100للتمور  العراقية

IMIB22,936,40012.52.150والدراجات المعدنيةNAME43,200,00016.40.510للتأمين االمين

NAME21,863,50011.90.510للتأمين االمينBCOI25,201,7339.60.470التجاري المصرف

BCOI11,844,8156.40.470التجاري المصرفIMIB10,996,0004.22.150والدراجات المعدنية

AISP6,689,0333.65.270البذور انتاجBSUC10,000,0003.80.550سومر مصرف

IBSD5,615,9153.13.140الغازية  بغدادBUND10,000,0003.80.060المتحد المصرف

245,737,33393.36155,163,47284.44

183,753,038الكلي مجموع263,215,035الكلي 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

2019/9/11

 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 عدد165,870,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة179,810,750

1المنخفضة

1المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7800.93019.23للتأمين السالم دار

BAIB1.1501.100-4.35العراق اسيا 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)

BAIB165,000,00091.81.100العراق اسيا مصرفBAIB150,000,00090.41.100العراق اسيا مصرف

NDSA12,158,7506.80.930للتأمين السالم دارNDSA14,850,0009.00.930للتأمين السالم دار

TZNI2,652,0001.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI1,020,0000.62.600لالتصاالت الخاتم

165,870,000100.00179,810,750100.00

179,810,750الكلي مجموع165,870,000الكلي 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

2019/9/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


