
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.37االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد471.90641,387,536 االغالق

13المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

3المرتفعة0.47162,405,827-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

7المستقره179

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.1201.090-2.68للتمور  العراقيةAISP5.4405.7505.70البذور انتاج

IRMC10.70010.510-1.78الجاهزة االلبسةSMOF14.10014.3501.77االلعاب لمدن الموصل

IBSD3.2203.200-0.62الغازية  بغدادIMAP0.9100.9201.10الدوائية المنصور

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)

BGUC78,120,00048.10.140الخليج مصرفBGUC558,000,00087.00.140الخليج مصرف

IBSD22,097,30013.63.200الغازية  بغدادBIBI47,619,7947.40.240االستثمار مصرف

AISP20,192,51712.45.750البذور انتاجIMAP21,550,0003.40.920الدوائية المنصور

IMAP19,906,50012.30.920الدوائية المنصورIBSD6,885,0001.13.200الغازية  بغداد

BIBI11,419,0607.00.240االستثمار مصرفAISP3,547,7420.65.750البذور انتاج

IRMC3,152,0001.910.510الجاهزة االلبسةIIDP1,100,0000.21.090للتمور  العراقية

AIPM2,300,0001.44.600اللحوم تسويقBASH955,0000.10.220اشور مصرف

639,657,53699.73157,187,37796.79

162,405,827الكلي مجموع641,387,536الكلي 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

2019/10/8

 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 عدد3,250,531,248

2المتدولة الشركات

1المرتفعة3,250,579,373

0المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.0801.1001.85المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT3,250,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT3,250,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرف

IHFI579,3730.021.100المنزلي صناعةاالثاثIHFI531,2480.021.100المنزلي صناعةاالثاث

3,250,531,248100.003,250,579,373100.00

3,250,579,373الكلي مجموع3,250,531,248الكلي 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

2019/10/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


