
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.51323,358,901 االغالق

22المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

9المرتفعة0.70341,695,471(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

7المستقره375

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفIRMC9.80010.78010.00الجاهزة االلبسة

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرفSMRI1.6301.7909.82العقارية  المعمورة

NAME0.4800.470-2.08للتأمين االمينBNOI0.5700.6208.77االهلي المصرف

IITC8.3008.150-1.81للسجاد العراقيةIKLV1.3701.4606.57اللقاحات النتاج الكندي

IMIB2.2902.260-1.31والدراجات المعدنيةBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

INCP0.8200.810-1.22الكيمياوية الصناعاتIMAP0.8600.8802.33الدوائية المنصور

AAHP1.0901.1000.92الزراعي لالنتاج االهلية

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)

IBSD137,382,72040.23.320الغازية  بغدادBBOB93,456,17728.90.300بغداد مصرف

IKLV37,316,40010.91.460اللقاحات النتاج الكنديIBSD41,609,30612.93.320الغازية  بغداد

BBOB27,972,2918.20.300بغداد مصرفBIBI29,355,2049.10.220االستثمار مصرف

AISP26,701,0117.85.310البذور انتاجNAME26,356,0098.20.470للتأمين االمين

SMRI22,248,9876.51.790العقارية  المعمورةIKLV25,590,0007.91.460اللقاحات النتاج الكندي

NAME12,417,3243.60.470للتأمين االمينBUND20,000,0006.20.050المتحد المصرف

BMNS10,050,0002.90.670المنصور مصرفBNOI15,357,6544.70.620االهلي المصرف

251,724,35077.85274,088,73380.21

341,695,471الكلي مجموع323,358,901الكلي 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

2019/9/29

 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 عدد110,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة143,100

0المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.2001.3008.33المنزلي صناعةاالثاث

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)

IHFI143,100100.01.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI110,000100.01.300المنزلي صناعةاالثاث

110,000100.00143,100100.00

143,100الكلي مجموع110,000الكلي 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

2019/9/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


