
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.12االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.53585,363,585 االغالق

23المتدولة الشركات0.33-% التغير نسبه

9المرتفعة1.591,826,384,452-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره248

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

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفNAME0.4500.4806.67للتأمين االمين

IBSD3.3203.250-2.11الغازية  بغدادBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

SMRI1.6301.600-1.84العقارية  المعمورةBNOI0.4100.4202.44االهلي المصرف

IITC8.1008.000-1.23للسجاد العراقيةBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

IIDP1.1601.150-0.86للتمور  العراقيةINCP0.6700.6801.49الكيمياوية الصناعات

SBPT20.40020.5000.49الركاب لنقل بغداد

AIPM4.5004.5200.44اللحوم تسويق

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)

TASC1,034,307,74856.68.180سيل اسياBCIH250,000,00042.72.500جيهان مصرف

BCIH625,000,00034.22.500جيهان مصرفTASC126,443,49021.68.180سيل اسيا

NAME28,791,7641.60.480للتأمين االمينNAME61,664,09910.50.480للتأمين االمين

AIRP23,865,4801.38.260الزراعية المنتجاتBBOB41,900,0007.20.300بغداد مصرف

IBSD22,102,6901.23.250الغازية  بغدادBCOI34,330,5335.90.470التجاري المصرف

HNTI18,225,0001.09.000السياحية االستثماراتBUND20,000,0003.40.050المتحد المصرف

BCOI16,132,4050.90.470التجاري المصرفIIDP13,491,0352.31.150للتمور  العراقية

547,829,15793.591,768,425,08896.83

1,826,384,452الكلي مجموع585,363,585الكلي 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

2019/8/25

 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 عدد27,000,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة56,189,500

2المنخفضة

1المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4900.5104.08للتأمين السالم دار

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BERI1.0000.800-20.00لالستثمار اربيل 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)

TZNI51,999,50092.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00074.12.600لالتصاالت الخاتم

NDSA2,295,0004.10.510للتأمين السالم دارNDSA4,500,00016.70.510للتأمين السالم دار

BERI1,700,0003.00.800لالستثمار اربيل مصرفBERI2,000,0007.40.800لالستثمار اربيل مصرف

BROI195,0000.30.390األئتمان مصرفBROI500,0001.90.390األئتمان مصرف

27,000,000100.0056,189,500100.00

56,189,500الكلي مجموع27,000,000الكلي 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

2019/8/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


