
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.67االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.16145,860,230 االغالق

20المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

5المرتفعة0.51150,483,624-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره236

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

IMOS5.6005.450-2.68الحديثة الخياطةINCP0.6800.7408.82الكيمياوية الصناعات

BMNS0.6600.650-1.52المنصور مصرفBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

HNTI8.9008.800-1.12السياحية االستثماراتIMAP0.7700.7801.30الدوائية المنصور

SKTA3.6503.610-1.10الكرخ العاب مدينةAIRP8.1508.2100.74الزراعية المنتجات

HBAG8.0508.000-0.62بغداد فندقAISP5.2705.3000.57البذور انتاج

SBPT19.40019.300-0.52الركاب لنقل بغداد

AIPM4.3004.280-0.47اللحوم 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)

INCP33,612,52322.30.740الكيمياوية الصناعاتINCP46,351,85931.80.740الكيمياوية الصناعات

SBPT29,105,56019.319.300الركاب لنقل بغدادNAME28,950,00019.80.510للتأمين االمين

NAME14,764,5009.80.510للتأمين االمينIIDP13,355,1909.21.100للتمور  العراقية

IIDP14,714,9769.81.100للتمور  العراقيةBMNS11,106,9237.60.650المنصور مصرف

IBSD12,409,8808.23.140الغازية  بغدادBSUC10,000,0006.90.550سومر مصرف

BMNS7,259,5004.80.650المنصور مصرفBUND10,000,0006.90.060المتحد المصرف

IMOS7,127,2504.75.450الحديثة الخياطةBCOI6,500,0004.50.470التجاري المصرف

126,263,97286.57118,994,18979.07

150,483,624الكلي مجموع145,860,230الكلي 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

2019/9/12

 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
 

44المدرجة الشركات عدد1,005,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,825,000

1المنخفضة

1المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI47.00045.000-4.26الكيماوية الصنائع

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)

TZNI2,600,00092.02.600لالتصاالت الخاتمTZNI1,000,00099.52.600لالتصاالت الخاتم

IMCI225,0008.045.000الكيماوية الصنائعIMCI5,0000.545.000الكيماوية الصنائع

1,005,000100.002,825,000100.00

2,825,000الكلي مجموع1,005,000الكلي 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

2019/9/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


