
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.88االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.24934,722,538 االغالق

28المتدولة الشركات0.70% التغير نسبه

14المرتفعة3.36343,178,815(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره363

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

SNUC0.3000.290-3.33للمقاوالت النخبةBBOB0.2800.3007.14بغداد مصرف

HBAG8.9008.800-1.12بغداد فندقBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

IBSD3.3803.360-0.59الغازية  بغدادBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

TASC8.2008.190-0.12سيل اسياHKAR0.8000.8506.25كربالء فنادق

BASH0.2100.2204.76اشور مصرف

BIBI0.2300.2404.35االستثمار مصرف

SMRI1.6001.6503.13العقارية  المعمورة

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)

BBOB148,322,23643.20.300بغداد مصرفBBOB504,621,53654.00.300بغداد مصرف

IIDP39,816,62811.61.180للتمور  العراقيةBUND227,000,00024.30.050المتحد المصرف

HBAY13,610,1004.060.050بابل فندقBIBI53,748,1045.80.240االستثمار مصرف

IBSD13,482,8383.93.360الغازية  بغدادIIDP33,349,0353.61.180للتمور  العراقية

HBAG13,244,9003.98.800بغداد فندقBMFI25,850,0002.80.160الموصل مصرف

BIBI12,189,5643.60.240االستثمار مصرفBGUC21,100,0002.30.160الخليج مصرف

IMIB11,409,5003.31.740والدراجات المعدنيةNAME20,532,0392.20.430للتأمين االمين

886,200,71494.81252,075,76573.45

343,178,815الكلي مجموع934,722,538الكلي 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

2019/8/20

 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 عدد174,500,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة227,009,000

0المنخفضة

2المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3902.63األئتمان مصرف

BAIB1.1501.1500.00العراق 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)

BAIB173,650,00076.51.150العراق اسيا مصرفBAIB151,000,00086.51.150العراق اسيا مصرف

TZNI51,994,00022.92.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00011.52.600لالتصاالت الخاتم

BROI1,365,0000.60.390األئتمان مصرفBROI3,500,0002.00.390األئتمان مصرف

174,500,000100.00227,009,000100.00

227,009,000الكلي مجموع174,500,000الكلي 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

2019/8/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


