
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

471.90االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.961,131,432,820 االغالق

24المتدولة الشركات0.22% التغير نسبه

9المرتفعة1.06255,661,530(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره262

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMRI1.7501.680-4.00العقارية  المعمورةBIBI0.2400.2504.17االستثمار مصرف

IMAP0.9200.900-2.17الدوائية المنصورSBPT20.50021.3504.15الركاب لنقل بغداد

INCP0.8200.810-1.22الكيمياوية الصناعاتBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IRMC10.51010.7502.28الجاهزة االلبسة

IMIB2.1402.1801.87والدراجات المعدنية

IIDP1.0901.1000.92للتمور  العراقية

AISP5.7505.8000.87البذور 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)

BGUC113,148,00044.30.140الخليج مصرفBGUC808,200,00071.40.140الخليج مصرف

BIBI38,980,55615.20.250االستثمار مصرفBIBI158,460,65014.00.250االستثمار مصرف

BBOB30,523,20011.90.310بغداد مصرفBBOB98,720,0008.70.310بغداد مصرف

SBPT11,288,6504.421.350الركاب لنقل بغدادBUND20,000,0001.80.050المتحد المصرف

IBSD11,014,7624.33.200الغازية  بغدادINCP9,052,9650.80.810الكيمياوية الصناعات

IMAP7,830,0003.10.900الدوائية المنصورIMAP8,700,0000.80.900الدوائية المنصور

HBAG7,755,0003.08.250بغداد فندقBMNS8,000,0000.70.670المنصور مصرف

1,111,133,61598.21220,540,16886.26

255,661,530الكلي مجموع1,131,432,820الكلي 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

2019/10/9

 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 عدد254,113,080

4المتدولة الشركات

2المرتفعة253,804,085 التداول حجم

0المنخفضة

2المستقره21العقود عدد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.1001.31019.09المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BJAB1.0001.0000.00االسالمي الجنوب 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)

BINT250,000,00098.51.000االسالمي الدولي المصرفBINT250,000,00098.41.000االسالمي الدولي المصرف

BJAB2,000,0000.81.000االسالمي الجنوب مصرفBJAB2,000,0000.81.000االسالمي الجنوب مصرف

IHFI1,404,0850.61.310المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,113,0800.41.310المنزلي صناعةاالثاث

BROI400,0000.20.400األئتمان مصرفBROI1,000,0000.40.400األئتمان مصرف

254,113,080100.00253,804,085100.00

253,804,085الكلي مجموع254,113,080الكلي 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

2019/10/9

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


