
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

473.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد474.81280,914,187 االغالق

18المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

4المرتفعة1.01294,202,896(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره334

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

IMIB2.4102.290-4.98والدراجات المعدنيةAIPM4.3004.5004.65اللحوم تسويق

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفHNTI8.4608.7503.43السياحية االستثمارات

SBPT20.50020.050-2.20الركاب لنقل بغدادBCOI0.4700.4802.13التجاري المصرف

INCP0.8300.820-1.20الكيمياوية الصناعاتIBSD3.2903.3100.61الغازية  بغداد

IITC8.3608.300-0.72للسجاد العراقية

SMOF13.80013.750-0.36االلعاب لمدن الموصل

HBAY60.05060.000-0.08بابل 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)

IBSD65,102,48522.13.310الغازية  بغدادBCOI102,795,00036.60.480التجاري المصرف

BCOI48,405,92116.50.480التجاري المصرفBBOB61,000,00021.70.290بغداد مصرف

IMIB46,870,24015.92.290والدراجات المعدنيةBMNS51,500,00018.30.670المنصور مصرف

BMNS34,505,00011.70.670المنصور مصرفIMIB20,306,0007.22.290والدراجات المعدنية

TASC24,160,5008.28.190سيل اسياIBSD19,706,0597.03.310الغازية  بغداد

AISP18,434,5096.35.310البذور انتاجINCP14,150,6475.00.820الكيمياوية الصناعات

BBOB18,260,0006.20.290بغداد مصرفAISP3,471,6591.25.310البذور انتاج

272,929,36597.16255,738,65586.93

294,202,896الكلي مجموع280,914,187الكلي 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

2019/9/26

 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 عدد15,398,008

3المتدولة الشركات

1المرتفعة8,428,760

1المنخفضة

1المستقره33

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.0101.20018.81المنزلي صناعةاالثاث

NDSA0.9300.850-8.60للتأمين السالم دار

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)

BROI4,800,00056.90.400األئتمان مصرفBROI12,000,00077.90.400األئتمان مصرف

IHFI2,546,26030.21.200المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,148,00813.91.200المنزلي صناعةاالثاث

NDSA1,082,50012.80.850للتأمين السالم دارNDSA1,250,0008.10.850للتأمين السالم دار

15,398,008100.008,428,760100.00

8,428,760الكلي مجموع15,398,008الكلي 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

2019/9/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


