
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.14االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.29246,104,800 االغالق

15المتدولة الشركات0.81-% التغير نسبه

0المرتفعة3.8593,875,737-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره73

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.2002.100-4.55والدراجات المعدنية

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرف

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرف

IBSD3.3003.220-2.42الغازية  بغداد

NAME0.4700.460-2.13للتأمين االمين

IMAP0.9100.900-1.10الدوائية المنصور

SBPT20.30020.150-0.74الركاب لنقل بغداد

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)

BBOB50,338,73853.60.300بغداد مصرفBBOB167,781,12668.20.300بغداد مصرف

IMAP15,588,17316.60.900الدوائية المنصورBGUC40,000,00016.30.140الخليج مصرف

TASC7,451,1607.98.170سيل اسياIMAP17,488,9587.10.900الدوائية المنصور

BGUC5,600,0006.00.140الخليج مصرفNAME10,000,0004.10.460للتأمين االمين

NAME4,600,0004.90.460للتأمين االمينBMNS4,500,0001.80.670المنصور مصرف

BMNS3,015,0003.20.670المنصور مصرفBSUC4,000,0001.60.510سومر مصرف

BSUC2,040,0002.20.510سومر مصرفTASC912,0000.48.170سيل اسيا

244,682,08499.4288,633,07094.42

93,875,737الكلي مجموع246,104,800الكلي 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

2019/10/6

 خسارة 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 عدد220,150,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة252,162,000

1المنخفضة

2المستقره112

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI1.1201.080-3.57المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT200,000,00079.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT200,000,00090.81.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00020.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0009.12.600لالتصاالت الخاتم

IHFI162,0000.11.080المنزلي صناعةاالثاثIHFI150,0000.11.080المنزلي صناعةاالثاث

220,150,000100.00252,162,000100.00

252,162,000الكلي مجموع220,150,000الكلي 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

2019/10/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


