
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.15253,226,191 االغالق

19المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

3المرتفعة1.16263,381,670-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره251

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

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفIMAP0.8200.8706.10الدوائية المنصور

BCOI0.4900.480-2.04التجاري المصرفBNOI0.4600.4804.35االهلي المصرف

NAME0.4900.480-2.04للتأمين االمينHBAY60.00060.0500.08بابل فندق

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقية

HNTI8.8908.780-1.24السياحية االستثمارات

INCP0.8500.840-1.18الكيمياوية الصناعات

AISP5.2605.250-0.19البذور 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)

HBAY80,917,25030.760.050بابل فندقINCP74,970,00029.60.840الكيمياوية الصناعات

INCP63,168,30024.00.840الكيمياوية الصناعاتBGUC37,136,04714.70.140الخليج مصرف

IMAP22,972,3008.70.870الدوائية المنصورBBOB36,997,12514.60.300بغداد مصرف

TASC20,638,0807.88.200سيل اسياBCOI31,324,97812.40.480التجاري المصرف

IBSD15,590,9465.93.100الغازية  بغدادIMAP27,265,00010.80.870الدوائية المنصور

BCOI15,075,9895.70.480التجاري المصرفBNOI10,219,8124.00.480االهلي المصرف

BBOB11,099,1384.20.300بغداد مصرفBMFI10,000,0003.90.130الموصل مصرف

227,912,96290.00229,462,00387.12

263,381,670الكلي مجموع253,226,191الكلي 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

2019/9/18

 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 عدد800,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة568,000

1المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.7400.710-4.05المنزلي 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)

IHFI568,000100.00.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI800,000100.00.710المنزلي صناعةاالثاث

800,000100.00568,000100.00

568,000الكلي مجموع800,000الكلي 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

2019/9/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


