
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

473.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.581,198,918,591 االغالق

25المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

8المرتفعة2.53402,583,037(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره491

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

IIDP1.1501.140-0.87للتمور  العراقيةBNOI0.4200.4404.76االهلي المصرف

AIRP8.2608.200-0.73الزراعية المنتجاتBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

SBPT20.60020.500-0.49الركاب لنقل بغدادBIBI0.2400.2504.17االستثمار مصرف

AISP5.3205.310-0.19البذور انتاجNAME0.5000.5204.00للتأمين االمين

BBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IMIB1.6701.7102.40والدراجات المعدنية

IBSD3.2203.2601.24الغازية  بغداد

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)

BBOB107,755,10226.80.310بغداد مصرفBUND506,069,06042.20.050المتحد المصرف

NAME65,115,00016.20.520للتأمين االمينBBOB347,639,04029.00.310بغداد مصرف

IIDP58,917,50014.61.140للتمور  العراقيةNAME123,150,00010.30.520للتأمين االمين

IBSD43,799,52010.93.260الغازية  بغدادBGUC58,824,5994.90.150الخليج مصرف

BUND25,303,4536.30.050المتحد المصرفIIDP51,350,0004.31.140للتمور  العراقية

AISP24,832,3206.25.310البذور انتاجBIBI29,645,2492.50.250االستثمار مصرف

IMIB17,407,9734.31.710والدراجات المعدنيةBCOI16,977,1251.40.470التجاري المصرف

1,133,655,07394.56343,130,86985.23

402,583,037الكلي مجموع1,198,918,591الكلي 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

2019/8/27

 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 عدد141,280,044

6المتدولة الشركات

2المرتفعة177,392,421

2المنخفضة

2المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.6800.79016.18المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

BERI0.8000.700-12.50لالستثمار اربيل مصرف

VZAF0.3600.300-16.67لالستثمار الزوراء

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)

BAIB115,000,00064.81.150العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00070.81.150العراق اسيا مصرف

TZNI52,780,00029.82.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,300,00014.42.600لالتصاالت الخاتم

BROI6,966,0603.90.400األئتمان مصرفBROI17,515,15112.40.400األئتمان مصرف

IHFI1,931,8691.10.790المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,416,5861.70.790المنزلي صناعةاالثاث

BERI700,0000.40.700لالستثمار اربيل مصرفBERI1,000,0000.70.700لالستثمار اربيل مصرف

VZAF14,4920.010.300لالستثمار الزوراءVZAF48,3070.030.300لالستثمار الزوراء

141,280,044100.00177,392,421100.00

177,392,421الكلي مجموع141,280,044الكلي 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

2019/8/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


