
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

471.34االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.47132,989,708 االغالق

21المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

10المرتفعة1.13199,581,828(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره288

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

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفIMIB2.2702.4507.93والدراجات المعدنية

IMOS5.3805.300-1.49الحديثة الخياطةSNUC0.3000.3206.67للمقاوالت النخبة

INCP0.8500.840-1.18الكيمياوية الصناعاتSBPT19.00019.4502.37الركاب لنقل بغداد

IMAP0.8700.860-1.15الدوائية المنصورIITC8.2108.3601.83للسجاد العراقية

HNTI8.5508.460-1.05السياحية االستثماراتBMNS0.6600.6701.52المنصور مصرف

IBSD3.2003.2300.94الغازية  بغداد

HBAG8.0008.0500.63بغداد فندق

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)

IBSD72,979,27336.63.230الغازية  بغدادNAME27,650,00020.80.490للتأمين االمين

SMOF20,083,40710.113.850االلعاب لمدن الموصلBBOB27,597,12520.80.290بغداد مصرف

IMIB16,368,7488.22.450والدراجات المعدنيةIBSD22,870,10517.23.230الغازية  بغداد

SBPT15,877,5508.019.450الركاب لنقل بغدادBCOI18,669,16414.00.490التجاري المصرف

NAME13,548,5006.80.490للتأمين االمينBMNS14,200,00010.70.670المنصور مصرف

TASC12,706,3766.48.190سيل اسياIMIB6,885,5415.22.450والدراجات المعدنية

BMNS9,509,0004.80.670المنصور مصرفSMRI2,700,0002.01.630العقارية  المعمورة

120,571,93590.66161,072,85380.71

199,581,828الكلي مجموع132,989,708الكلي 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

2019/9/24

 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 عدد1,894,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة2,306,400

0المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.7800.91016.67المنزلي صناعةاالثاث

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)

IHFI1,282,00055.60.910المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,500,00079.20.910المنزلي صناعةاالثاث

TZNI1,024,40044.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI394,00020.82.600لالتصاالت الخاتم

1,894,000100.002,306,400100.00

2,306,400الكلي مجموع1,894,000الكلي 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

2019/9/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


