
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.94465,180,160 االغالق

26المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

8المرتفعة1.22330,166,189-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره429

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

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفAIRP8.2109.0009.62الزراعية المنتجات

BELF0.1800.170-5.56ايالف مصرفINCP0.7400.8109.46الكيمياوية الصناعات

IMOS5.4505.380-1.28الحديثة الخياطةIMAP0.7800.8306.41الدوائية المنصور

IBSD3.1403.110-0.96الغازية  بغدادNAME0.5100.5201.96للتأمين االمين

IIDP1.1001.090-0.91للتمور  العراقيةIITC8.1308.1900.74للسجاد العراقية

SBPT19.30019.250-0.26الركاب لنقل بغدادHNTI8.8008.8500.57السياحية االستثمارات

AIPM4.2804.3000.47اللحوم تسويق

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)

INCP63,656,44919.30.810الكيمياوية الصناعاتBBOB120,200,00025.80.300بغداد مصرف

HBAY42,480,30012.960.000بابل فندقINCP79,386,99517.10.810الكيمياوية الصناعات

BBOB36,030,00010.90.300بغداد مصرفBMFI76,700,00016.50.140الموصل مصرف

BCOI32,210,6949.80.470التجاري المصرفBCOI68,533,39214.70.470التجاري المصرف

TASC28,421,2008.68.200سيل اسياBUND30,000,0006.40.050المتحد المصرف

IMAP21,282,0006.40.830الدوائية المنصورIMAP26,050,0005.60.830الدوائية المنصور

IIDP20,769,8156.31.090للتمور  العراقيةIIDP19,000,0004.11.090للتمور  العراقية

419,870,38790.26244,850,45874.16

330,166,189الكلي مجموع465,180,160الكلي 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

2019/9/15

 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
 

3,196,230

44المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات1,259,030

0المرتفعة

1المنخفضة7

1المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6500.640-1.54العقارية  االمين

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BROI1,227,03097.50.390األئتمان مصرفBROI3,146,23098.40.390األئتمان مصرف

SAEI32,0002.50.640العقارية  االمينSAEI50,0001.60.640العقارية  االمين

3,196,230100.001,259,030100.00

1,259,030الكلي مجموع3,196,230الكلي 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

2019/9/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


