
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.97456,506,979 االغالق

26المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

5المرتفعة0.03519,687,242(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره516

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

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBCOI0.4700.5006.38التجاري المصرف

SNUC0.3100.300-3.23للمقاوالت النخبةAIRP9.0009.5005.56الزراعية المنتجات

IMAP0.8300.810-2.41الدوائية المنصورINCP0.8100.8403.70الكيمياوية الصناعات

NAME0.5200.510-1.92للتأمين االمينSMOF13.65014.0002.56االلعاب لمدن الموصل

IMOS5.3805.300-1.49الحديثة الخياطةHNTI8.8508.8900.45السياحية االستثمارات

IBSD3.1103.080-0.96الغازية  بغداد

AISP5.3005.250-0.94البذور انتاج

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)

HBAY170,428,56032.860.000بابل فندقBBOB147,500,00032.30.300بغداد مصرف

INCP63,931,26312.30.840الكيمياوية الصناعاتBCOI77,600,00017.00.500التجاري المصرف

IBSD56,895,21610.93.080الغازية  بغدادINCP75,264,87216.50.840الكيمياوية الصناعات

BBOB44,250,0008.50.300بغداد مصرفNAME37,000,0008.10.510للتأمين االمين

BCOI38,362,0007.40.500التجاري المصرفIIDP31,437,5756.91.080للتمور  العراقية

IIDP34,182,0516.61.080للتمور  العراقيةIBSD18,394,6224.03.080الغازية  بغداد

AISP21,033,0694.05.250البذور انتاجBIBI15,000,0003.30.230االستثمار مصرف

402,197,06988.10429,082,15882.57

519,687,242الكلي مجموع456,506,979الكلي 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

2019/9/16

 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 عدد200,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة152,000

1المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.7500.740-1.33المنزلي 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)

IHFI152,000100.00.740المنزلي صناعةاالثاثIHFI200,000100.00.740المنزلي صناعةاالثاث

200,000100.00152,000100.00

152,000الكلي مجموع200,000الكلي 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

2019/9/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


