
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد473.80185,958,892 االغالق

18المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

4المرتفعة1.33285,782,471(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره284

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

BCOI0.4900.470-4.08التجاري المصرفBNOI0.5300.5707.55االهلي المصرف

NAME0.4900.480-2.04للتأمين االمينSBPT19.45020.5005.40الركاب لنقل بغداد

IMIB2.4502.410-1.63والدراجات المعدنيةBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

INCP0.8400.830-1.19الكيمياوية الصناعاتIBSD3.2303.2901.86الغازية  بغداد

SMOF13.85013.800-0.36االلعاب لمدن الموصل

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)

IMIB100,635,71735.22.410والدراجات المعدنيةBCOI51,923,56527.90.470التجاري المصرف

IBSD75,007,22326.23.290الغازية  بغدادIMIB41,290,40122.22.410والدراجات المعدنية

BCOI24,508,3118.60.470التجاري المصرفBBOB25,082,83613.50.300بغداد مصرف

SBPT24,069,3008.420.500الركاب لنقل بغدادIBSD22,796,74112.33.290الغازية  بغداد

AISP17,951,2096.35.310البذور انتاجNAME13,950,0007.50.480للتأمين االمين

TASC8,599,5003.08.190سيل اسياBMNS10,000,0005.40.670المنصور مصرف

BBOB7,524,8512.60.300بغداد مصرفINCP8,800,0004.70.830الكيمياوية الصناعات

173,843,54393.48258,296,11190.38

285,782,471الكلي مجموع185,958,892الكلي 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

2019/9/25

 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 عدد7,700,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة5,065,000

0المنخفضة

2المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI0.9101.01010.99المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

NDSA0.9300.9300.00للتأمين السالم دار

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)

NDSA3,069,00060.60.930للتأمين السالم دارBROI4,000,00051.90.400األئتمان مصرف

BROI1,600,00031.60.400األئتمان مصرفNDSA3,300,00042.90.930للتأمين السالم دار

IHFI396,0007.81.010المنزلي صناعةاالثاثIHFI400,0005.21.010المنزلي صناعةاالثاث

7,700,000100.005,065,000100.00

5,065,000الكلي مجموع7,700,000الكلي 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

2019/9/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


