
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.00االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد471.34206,373,802 االغالق

26المتدولة الشركات0.71% التغير نسبه

11المرتفعة3.34201,060,042(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره300

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

BIIB0.4000.380-5.00االسالمي  المصرفBNOI0.5000.5306.00االهلي المصرف

HBAY60.50060.050-0.74بابل فندقBELF0.1700.1805.88ايالف مصرف

IMOS5.4005.380-0.37الحديثة الخياطةIMIB2.1602.2705.09والدراجات المعدنية

SMOF13.89013.850-0.29االلعاب لمدن الموصلIBSD3.1003.2003.23الغازية  بغداد

AISP5.3105.300-0.19البذور انتاجNGIR0.6300.6503.17للتأمين الخليج

NAME0.4800.4902.08للتأمين االمين

BCOI0.4800.4902.08التجاري المصرف

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)

IBSD57,979,53428.83.200الغازية  بغدادINCP45,450,64722.00.850الكيمياوية الصناعات

INCP38,585,05019.20.850الكيمياوية الصناعاتBBOB36,500,00017.70.300بغداد مصرف

SBPT23,457,06411.719.000الركاب لنقل بغدادBGUC32,500,00015.70.140الخليج مصرف

BBOB10,945,0005.40.300بغداد مصرفIBSD18,585,3749.03.200الغازية  بغداد

IMIB10,938,5235.42.270والدراجات المعدنيةBMNS11,975,0005.80.660المنصور مصرف

TASC8,524,1524.28.190سيل اسياNAME10,400,0005.00.490للتأمين االمين

BMNS7,837,7503.90.660المنصور مصرفBCOI8,666,4554.20.490التجاري المصرف

164,077,47679.50158,267,07278.72

201,060,042الكلي مجموع206,373,802الكلي 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

2019/9/23

 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
 (isx60 مؤشر )

468.00االفتتاح

44المدرجة الشركات عدد471.346,580,962 االغالق

3المتدولة الشركات0.71% التغير نسبه

1المرتفعة3.343,552,722(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.7000.78011.43المنزلي صناعةاالثاث

IKHC1.4901.460-2.01االنشائية  الخازر

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

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)

BROI2,000,00056.30.400األئتمان مصرفBROI5,000,00076.00.400األئتمان مصرف

IHFI822,72223.20.780المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,080,96216.40.780المنزلي صناعةاالثاث

IKHC730,00020.51.460االنشائية  الخازرIKHC500,0007.61.460االنشائية  الخازر

6,580,962100.003,552,722100.00

3,552,722الكلي مجموع6,580,962الكلي 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

2019/9/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


