
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.33االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد474.141,281,704,394 االغالق

22المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

3المرتفعة1.19288,883,637-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره176
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC10.80010.000-7.41الجاهزة االلبسةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرفAAHP1.1001.1504.55الزراعي لالنتاج االهلية

IMAP0.9200.910-1.09الدوائية المنصورHBAG8.1708.1800.12بغداد فندق

SBPT20.50020.300-0.98الركاب لنقل بغداد

IMOS5.4005.350-0.93الحديثة الخياطة

IBSD3.3303.300-0.90الغازية  بغداد

IKLV1.4301.420-0.70اللقاحات النتاج الكندي

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)

BGUC149,945,14251.90.140الخليج مصرفBGUC1,071,036,72783.60.140الخليج مصرف

BBOB31,548,35110.90.310بغداد مصرفBBOB101,768,8747.90.310بغداد مصرف

IMAP26,580,0009.20.910الدوائية المنصورIMAP29,000,0002.30.910الدوائية المنصور

BNOI17,519,1206.10.640االهلي المصرفBNOI27,387,7812.10.640االهلي المصرف

SBPT13,548,0004.720.300الركاب لنقل بغدادBIBI13,000,0001.00.230االستثمار مصرف

AISP8,501,3502.95.330البذور انتاجBMNS12,050,0000.90.670المنصور مصرف

BMNS8,073,5002.80.670المنصور مصرفBASH9,773,7910.80.220اشور مصرف

1,264,017,17398.62255,715,46388.52

288,883,637الكلي مجموع1,281,704,394الكلي 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

2019/10/2

 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 عدد358,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة318,800

1المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز
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 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.1001.1201.82المنزلي صناعةاالثاث

SAEI0.6400.600-6.25العقارية  االمين

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)

IHFI224,00070.31.120المنزلي صناعةاالثاثIHFI200,00055.91.120المنزلي صناعةاالثاث

SAEI94,80029.70.600العقارية  االمينSAEI158,00044.10.600العقارية  االمين

358,000100.00318,800100.00

318,800الكلي مجموع358,000الكلي 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

2019/10/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


