
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.33507,885,212 االغالق

24المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

7المرتفعة0.15397,701,965-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره344

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

IRMC11.30010.800-4.42الجاهزة االلبسةIMAP0.8900.9203.37الدوائية المنصور

SMRI1.8001.750-2.78العقارية  المعمورةBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IBSD3.3603.330-0.89الغازية  بغدادBMNS0.6700.6801.49المنصور مصرف

IITC8.5008.450-0.59للسجاد العراقيةINCP0.8100.8201.23الكيمياوية الصناعات

HBAY60.10060.000-0.17بابل فندقIIDP1.0601.0700.94للتمور  العراقية

TASC8.1908.180-0.12سيل اسياIKLV1.4201.4300.70اللقاحات النتاج الكندي

HBAG8.1808.170-0.12بغداد فندقAISP5.3105.3300.38البذور 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)

IBSD101,447,21825.53.330الغازية  بغدادBBOB236,197,12546.50.310بغداد مصرف

BBOB73,221,10918.40.310بغداد مصرفBIBI84,035,95616.50.230االستثمار مصرف

HBAY63,300,00015.960.000بابل فندقBNOI42,991,2948.50.640االهلي المصرف

TASC30,736,9797.78.180سيل اسياNAME40,000,0007.90.470للتأمين االمين

BNOI27,723,7507.00.640االهلي المصرفIBSD30,516,6176.03.330الغازية  بغداد

BIBI19,328,2704.90.230االستثمار مصرفIMAP16,490,7743.20.920الدوائية المنصور

NAME18,651,0004.70.470للتأمين االمينBASH12,750,0002.50.220اشور مصرف

462,981,76691.16334,408,32684.09

397,701,965الكلي مجموع507,885,212الكلي 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

2019/10/1

 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 عدد5,300,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,280,000

2المنخفضة

0المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IHFI1.1901.100-7.56المنزلي 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)

BROI1,950,00085.50.390األئتمان مصرفBROI5,000,00094.30.390األئتمان مصرف

IHFI330,00014.51.100المنزلي صناعةاالثاثIHFI300,0005.71.100المنزلي صناعةاالثاث

5,300,000100.002,280,000100.00

2,280,000الكلي مجموع5,300,000الكلي 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

2019/10/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


