
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.24االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.19930,408,606 االغالق

24المتدولة الشركات1.25-% التغير نسبه

6المرتفعة6.05998,866,784-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره297

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفSBPT18.15018.5502.20الركاب لنقل بغداد

BKUI1.1001.060-3.64كوردستان مصرفBMNS0.6800.6901.47المنصور مصرف

IMOS5.7005.550-2.63الحديثة الخياطةAIPM4.4504.5001.12اللحوم تسويق

NAME0.4300.420-2.33للتأمين االمينTASC8.1908.2500.73سيل اسيا

IMIB1.7401.700-2.30والدراجات المعدنيةAIRP8.1408.1600.25الزراعية المنتجات

IBSD3.3603.290-2.08الغازية  بغدادAISP5.3005.3100.19البذور انتاج

SMRI1.6501.620-1.82العقارية  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)

BCIH625,000,00062.62.500جيهان مصرفBBOB418,243,66645.00.300بغداد مصرف

BBOB126,323,54012.60.300بغداد مصرفBCIH250,000,00026.92.500جيهان مصرف

AISP67,091,5006.75.310البذور انتاجBUND118,000,00012.70.050المتحد المصرف

IBSD59,137,3245.93.290الغازية  بغدادBCOI30,800,0003.30.460التجاري المصرف

HBAY29,636,6503.060.000بابل فندقIBSD17,859,5121.93.290الغازية  بغداد

IIDP17,561,5001.81.180للتمور  العراقيةBIBI17,000,0001.80.240االستثمار مصرف

BCOI14,163,0001.40.460التجاري المصرفBGUC15,028,8001.60.150الخليج مصرف

866,931,97893.18938,913,51494.00

998,866,784الكلي مجموع930,408,606الكلي 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

2019/8/21

 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 عدد20,550,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة52,325,000

0المنخفضة

2المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

TZNI52,130,00099.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,050,00097.62.600لالتصاالت الخاتم

BROI195,0000.40.390األئتمان مصرفBROI500,0002.40.390األئتمان مصرف

20,550,000100.0052,325,000100.00

52,325,000الكلي مجموع20,550,000الكلي 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

2019/8/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


