
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.97االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.31215,726,548 االغالق

20المتدولة الشركات0.07% التغير نسبه

9المرتفعة0.34163,205,244(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

5المستقره241

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

NAME0.5100.490-3.92للتأمين االمينBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

AIRP9.5009.260-2.53الزراعية المنتجاتIIDP1.0801.1001.85للتمور  العراقية

BCOI0.5000.490-2.00التجاري المصرفIMAP0.8100.8201.23الدوائية المنصور

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفINCP0.8400.8501.19الكيمياوية الصناعات

SBPT19.20019.100-0.52الركاب لنقل بغدادIMOS5.3005.3500.94الحديثة الخياطة

SMOF14.00013.990-0.07االلعاب لمدن الموصلIBSD3.0803.1000.65الغازية  بغداد

IITC8.1508.2000.61للسجاد العراقية

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)

INCP52,825,72732.40.850الكيمياوية الصناعاتINCP61,751,34128.60.850الكيمياوية الصناعات

IBSD23,231,06114.23.100الغازية  بغدادNAME41,600,00019.30.490للتأمين االمين

NAME20,438,00012.50.490للتأمين االمينBCOI33,466,60815.50.490التجاري المصرف

BCOI16,438,63810.10.490التجاري المصرفBBOB25,700,00011.90.300بغداد مصرف

SBPT11,660,4007.119.100الركاب لنقل بغدادBUND20,100,0009.30.060المتحد المصرف

BBOB7,710,0004.70.300بغداد مصرفIBSD7,530,3773.53.100الغازية  بغداد

AISP4,838,3683.05.260البذور انتاجBMFI5,100,0002.40.140الموصل مصرف

195,248,32690.51137,142,19484.03

163,205,244الكلي مجموع215,726,548الكلي 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

2019/9/17

 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 عدد13,650,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة6,520,000

0المنخفضة

3المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

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)

BROI5,070,00077.80.390األئتمان مصرفBROI13,000,00095.20.390األئتمان مصرف

TZNI1,300,00019.92.600لالتصاالت الخاتمTZNI500,0003.72.600لالتصاالت الخاتم

BINT150,0002.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT150,0001.11.000االسالمي الدولي المصرف

13,650,000100.006,520,000100.00

6,520,000الكلي مجموع13,650,000الكلي 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

2019/9/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


