
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.53االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد473.05385,478,113 االغالق

23المتدولة الشركات0.52-% التغير نسبه

6المرتفعة2.48191,834,021-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره262

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفNAME0.4800.5004.17للتأمين االمين

SMOF14.50013.750-5.17االلعاب لمدن الموصلIMAP0.7600.7701.32الدوائية المنصور

SNUC0.2900.280-3.45للمقاوالت النخبةIITC8.0008.1001.25للسجاد العراقية

IMIB1.7001.670-1.76والدراجات المعدنيةSMRI1.6001.6100.63العقارية  المعمورة

BKUI1.0601.050-0.94كوردستان مصرفSBPT20.50020.6000.49الركاب لنقل بغداد

IBSD3.2503.220-0.92الغازية  بغدادTASC8.1808.2000.24سيل اسيا

SKTA3.7303.710-0.54الكرخ العاب مدينة

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)

IBSD32,681,45517.03.220الغازية  بغدادBBOB105,001,40127.20.300بغداد مصرف

BBOB31,500,42016.40.300بغداد مصرفBUND98,930,94025.70.050المتحد المصرف

AIRP28,084,00014.68.260الزراعية المنتجاتBGUC68,006,89417.60.150الخليج مصرف

NAME12,890,2566.70.500للتأمين االمينNAME25,844,4006.70.500للتأمين االمين

BCOI11,013,9805.70.470التجاري المصرفBCOI23,434,0006.10.470التجاري المصرف

INCP10,342,9185.40.680الكيمياوية الصناعاتINCP15,412,7804.00.680الكيمياوية الصناعات

BGUC10,208,5345.30.150الخليج مصرفIMAP10,538,4762.70.770الدوائية المنصور

347,168,89190.06136,721,56471.27

191,834,021الكلي مجموع385,478,113الكلي 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

2019/8/26

 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 عدد26,357,790

4المتدولة الشركات

2المرتفعة55,751,477

0المنخفضة

2المستقره48

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.5700.68019.30المنزلي صناعةاالثاث

NDSA0.5100.5507.84للتأمين السالم دار

NAHF0.3200.3200.00للتأمين االهلية

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)

TZNI52,000,00093.32.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00075.92.600لالتصاالت الخاتم

IHFI3,449,7276.20.680المنزلي صناعةاالثاثIHFI5,432,79020.60.680المنزلي صناعةاالثاث

NAHF288,0000.50.320للتأمين االهليةNAHF900,0003.40.320للتأمين االهلية

NDSA13,7500.020.550للتأمين السالم دارNDSA25,0000.10.550للتأمين السالم دار

26,357,790100.0055,751,477100.00

55,751,477الكلي مجموع26,357,790الكلي 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

2019/8/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


