
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.00370,011,475 االغالق

24المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

9المرتفعة0.91338,974,869(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره266
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفIMIB1.9902.1608.54والدراجات المعدنية

NGIR0.6400.630-1.56للتأمين الخليجBNOI0.4800.5004.17االهلي المصرف

SMOF13.99013.890-0.71االلعاب لمدن الموصلAAHP1.0701.0901.87الزراعي لالنتاج االهلية

HNTI8.6108.550-0.70السياحية االستثماراتBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

TASC8.2008.190-0.12سيل اسياSMRI1.5901.6101.26العقارية  المعمورة

INCP0.8300.8401.20الكيمياوية الصناعات

HBAY60.08060.5000.70بابل فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BKUI169,279,36649.91.090كوردستان مصرفBKUI155,302,17142.01.090كوردستان مصرف

INCP35,195,38110.40.840الكيمياوية الصناعاتBBOB68,316,66618.50.300بغداد مصرف

BBOB20,495,0006.00.300بغداد مصرفINCP42,354,28411.40.840الكيمياوية الصناعات

IBSD18,864,0005.63.100الغازية  بغدادNAME38,250,00010.30.480للتأمين االمين

NAME18,360,0005.40.480للتأمين االمينBIBI11,230,4343.00.230االستثمار مصرف

SBPT17,255,0065.119.000الركاب لنقل بغدادBGUC10,000,0002.70.140الخليج مصرف

TASC11,466,0003.48.190سيل اسياNGIR9,020,0002.40.630للتأمين الخليج

334,473,55590.40290,914,75285.82

338,974,869الكلي مجموع370,011,475الكلي 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

2019/9/22

 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 عدد6,215,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة2,888,000

0المنخفضة

1المستقره12
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 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI2,226,00077.10.400األئتمان مصرفBROI5,565,00089.50.400األئتمان مصرف

BINT662,00022.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT650,00010.51.000االسالمي الدولي المصرف

6,215,000100.002,888,000100.00

2,888,000الكلي مجموع6,215,000الكلي 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

2019/9/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


