
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.51االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.48487,640,540 االغالق

25المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

11المرتفعة0.03720,957,449-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره348

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

BSUC0.5500.510-7.27سومر مصرفIRMC10.78011.3004.82الجاهزة االلبسة

IKLV1.4601.420-2.74اللقاحات النتاج الكنديBIBI0.2200.2304.55االستثمار مصرف

IMIB2.2602.200-2.65والدراجات المعدنيةIITC8.1508.5004.29للسجاد العراقية

SMOF13.75013.700-0.36االلعاب لمدن الموصلBNOI0.6200.6403.23االهلي المصرف

SBPT20.05020.5002.24الركاب لنقل بغداد

IMOS5.3005.4001.89الحديثة الخياطة

HBAG8.0508.1801.61بغداد فندق

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)

HNTI384,995,00053.48.750السياحية االستثماراتBBOB317,167,81165.00.300بغداد مصرف

IBSD112,202,78515.63.360الغازية  بغدادHNTI44,000,0009.08.750السياحية االستثمارات

BBOB95,150,34313.20.300بغداد مصرفIBSD33,659,2166.93.360الغازية  بغداد

SMRI20,325,6582.81.800العقارية  المعمورةBIBI15,755,1013.20.230االستثمار مصرف

AISP16,992,2002.45.310البذور انتاجBMNS14,992,0243.10.670المنصور مصرف

IKLV15,870,6402.21.420اللقاحات النتاج الكنديSMRI11,400,0002.31.800العقارية  المعمورة

SBPT12,424,1971.720.500الركاب لنقل بغدادIKLV11,106,0002.31.420اللقاحات النتاج الكندي

448,080,15291.89657,960,82391.26

720,957,449الكلي مجموع487,640,540الكلي 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

2019/9/30

 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 عدد1,317,420

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,457,759

2المنخفضة

1المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.8500.800-5.88للتأمين السالم دار

IHFI1.3001.190-8.46المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

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)

IHFI1,317,75990.41.190المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,067,42081.01.190المنزلي صناعةاالثاث

NDSA80,0005.50.800للتأمين السالم دارBROI150,00011.40.400األئتمان مصرف

BROI60,0004.10.400األئتمان مصرفNDSA100,0007.60.800للتأمين السالم دار

1,317,420100.001,457,759100.00

1,457,759الكلي مجموع1,317,420الكلي 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

2019/9/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


