
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.91188,586,243 االغالق

20المتدولة الشركات0.36% التغير نسبه

5المرتفعة1.71151,185,090(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره213

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

NAME0.4900.480-2.04للتأمين االمينSNUC0.3100.3306.45للمقاوالت النخبة

BMNS0.6700.660-1.49المنصور مصرفIBSD3.1103.1802.25الغازية  بغداد

SBPT19.70019.450-1.27الركاب لنقل بغدادTASC8.1008.2001.23سيل اسيا

AISP5.2805.230-0.95البذور انتاجAIPM4.3004.3300.70اللحوم تسويق

IMIB1.7201.710-0.58والدراجات المعدنيةIITC8.1108.1200.12للسجاد العراقية

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)

IBSD42,717,60028.33.180الغازية  بغدادBBOB113,500,00060.20.300بغداد مصرف

BBOB34,050,00022.50.300بغداد مصرفNAME33,621,40617.80.480للتأمين االمين

TASC26,894,09217.88.200سيل اسياIBSD13,525,0007.23.180الغازية  بغداد

NAME16,037,06110.60.480للتأمين االمينSNUC6,581,0003.50.330للمقاوالت النخبة

AISP5,554,3003.75.230البذور انتاجBSUC3,500,0001.90.550سومر مصرف

AIPM3,924,1602.64.330اللحوم تسويقIIDP3,393,0171.81.100للتمور  العراقية

IIDP3,727,3192.51.100للتمور  العراقيةTASC3,287,5761.78.200سيل اسيا

177,407,99994.07132,904,53187.91

151,185,090الكلي مجموع188,586,243الكلي 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

2019/9/5

 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 عدد1,600,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,009,000

1المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF1.1001.090-0.91لالستثمار االمين

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)

TZNI3,900,00097.32.600لالتصاالت الخاتمTZNI1,500,00093.82.600لالتصاالت الخاتم

VAMF109,0002.71.090لالستثمار االمينVAMF100,0006.31.090لالستثمار االمين

1,600,000100.004,009,000100.00

4,009,000الكلي مجموع1,600,000الكلي 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

2019/9/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


