
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.62االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.2078,719,010 االغالق

19المتدولة الشركات0.30-% التغير نسبه

6المرتفعة1.42102,020,872-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

6المستقره133

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

BMFI0.1500.140-6.67الموصل مصرفSNUC0.2900.3106.90للمقاوالت النخبة

NAME0.5000.490-2.00للتأمين االمينAISP5.2005.2801.54البذور انتاج

IIDP1.1201.100-1.79للتمور  العراقيةSBPT19.50019.7001.03الركاب لنقل بغداد

TASC8.2008.100-1.22سيل اسياIMIB1.7101.7200.58والدراجات المعدنية

IBSD3.1403.110-0.96الغازية  بغدادSMOF13.60013.6500.37االلعاب لمدن الموصل

AIPM4.3304.300-0.69اللحوم تسويقIITC8.1008.1100.12للسجاد العراقية

SKTA3.6903.680-0.27الكرخ 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)

IIDP27,000,00026.51.100للتمور  العراقيةIIDP24,500,00031.11.100للتمور  العراقية

IBSD18,342,76518.03.110الغازية  بغدادBCOI15,000,00019.10.460التجاري المصرف

AISP11,397,84611.25.280البذور انتاجBMFI7,840,17510.00.140الموصل مصرف

SBPT9,148,9509.019.700الركاب لنقل بغدادSNUC6,525,7888.30.310للمقاوالت النخبة

BCOI6,900,0006.80.460التجاري المصرفNAME6,000,0007.60.490للتأمين االمين

SMOF6,825,0006.713.650االلعاب لمدن الموصلIBSD5,899,1747.53.110الغازية  بغداد

IITC6,169,5006.08.110للسجاد العراقيةBASH2,800,0003.60.220اشور مصرف

68,565,13787.1085,784,06084.08

102,020,872الكلي مجموع78,719,010الكلي 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

2019/9/4

 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 عدد21,092,330

4المتدولة الشركات

1المرتفعة52,805,678

1المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.7000.7202.86للتأمين السالم دار

IKHC1.5501.490-3.87االنشائية  الخازر

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

VAMF1.1001.1000.00لالستثمار االمين

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)

TZNI52,000,00098.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,00094.82.600لالتصاالت الخاتم

NDSA764,8781.40.720للتأمين السالم دارNDSA1,062,3305.00.720للتأمين السالم دار

IKHC29,8000.11.490االنشائية  الخازرIKHC20,0000.11.490االنشائية  الخازر

VAMF11,0000.021.100لالستثمار االمينVAMF10,0000.051.100لالستثمار االمين

21,092,330100.0052,805,678100.00

52,805,678الكلي مجموع21,092,330الكلي 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

2019/9/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


