
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.09219,948,663 االغالق

22المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

4المرتفعة1.06200,304,932-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره256

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

BUND0.0600.050-16.67المتحد المصرفAIRP9.2609.5002.59الزراعية المنتجات

IMIB2.1501.990-7.44والدراجات المعدنيةAISP5.2505.3000.95البذور انتاج

HNTI8.7808.610-1.94السياحية االستثماراتIMOS5.3505.4000.93الحديثة الخياطة

IIDP1.0801.060-1.85للتمور  العراقيةHBAY60.05060.0800.05بابل فندق

INCP0.8400.830-1.19الكيمياوية الصناعاتTASC8.2008.2000.00سيل اسيا

SBPT19.10018.950-0.79الركاب لنقل بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IIDP27,523,39713.71.060للتمور  العراقيةBCOI38,700,00117.60.480التجاري المصرف

SBPT22,153,21111.118.950الركاب لنقل بغدادBUND36,000,00016.40.050المتحد المصرف

INCP21,886,54610.90.830الكيمياوية الصناعاتINCP26,150,65011.90.830الكيمياوية الصناعات

BCOI18,579,0009.30.480التجاري المصرفIIDP25,867,04511.81.060للتمور  العراقية

AISP15,948,3008.05.300البذور انتاجBMNS23,555,33610.70.640المنصور مصرف

TASC15,600,9207.88.200سيل اسياBGUC18,363,9538.30.140الخليج مصرف

BMNS15,075,4157.50.640المنصور مصرفNAME10,250,0004.70.480للتأمين االمين

178,886,98581.33136,766,79068.28

200,304,932الكلي مجموع219,948,663الكلي 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

2019/9/19

 خسارة االكثرربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد1,719,540

4المتدولة الشركات

0المرتفعة50,901,800

1المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI0.7100.700-1.41المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IMCI50,379,30099.045.000الكيماوية الصنائعIMCI1,119,54065.145.000الكيماوية الصنائع

BINT250,0000.51.000االسالمي الدولي المصرفBIDB250,00014.50.810الدولي التنمية مصرف

BIDB202,5000.40.810الدولي التنمية مصرفBINT250,00014.51.000االسالمي الدولي المصرف

IHFI70,0000.10.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0005.80.700المنزلي صناعةاالثاث

1,719,540100.0050,901,800100.00

50,901,800الكلي مجموع1,719,540الكلي 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

2019/9/19

 خسارة االكثر
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