
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.96االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.07213,915,647 االغالق

19المتدولة الشركات1.71% التغير نسبه

11المرتفعة8.11176,556,628(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

7المستقره285

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

AISP5.8005.750-0.86البذور انتاجBGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

IBSD3.2003.3805.62الغازية  بغداد

IMIB2.1802.2804.59والدراجات المعدنية

NAME0.4500.4704.44للتأمين االمين

BIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

SMRI1.6801.7403.57العقارية  المعمورة

BIIB0.3800.3902.63االسالمي  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)

IBSD56,707,65032.13.380الغازية  بغدادBIBI80,320,27237.50.260االستثمار مصرف

AISP22,819,94012.95.750البذور انتاجBGUC30,000,00014.00.150الخليج مصرف

BIBI20,478,56811.60.260االستثمار مصرفBUND25,143,66211.80.050المتحد المصرف

IMAP17,571,26310.00.910الدوائية المنصورIMAP19,433,2569.10.910الدوائية المنصور

SMRI13,918,0007.91.740العقارية  المعمورةIBSD17,260,6008.13.380الغازية  بغداد

IKLV13,293,4197.51.420اللقاحات النتاج الكنديIKLV9,434,2354.41.420اللقاحات النتاج الكندي

SBPT8,442,2664.821.350الركاب لنقل بغدادSMRI8,100,0003.81.740العقارية  المعمورة

189,692,02588.68153,231,10686.79

176,556,628الكلي مجموع213,915,647الكلي 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

2019/10/10

 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 عدد351,760,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة351,774,350

0المنخفضة

3المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4601.4801.37االنشائية  الخازر

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

IHFI1.3101.3100.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BINT350,000,00099.51.000االسالمي الدولي المصرفBINT350,000,00099.51.000االسالمي الدولي المصرف

IHFI1,078,7500.31.310المنزلي صناعةاالثاثIHFI875,0000.21.310المنزلي صناعةاالثاث

IKHC469,6000.11.480االنشائية  الخازرBROI565,0000.20.400األئتمان مصرف

BROI226,0000.10.400األئتمان مصرفIKHC320,0000.11.480االنشائية  الخازر

351,760,000100.00351,774,350100.00

351,774,350الكلي مجموع351,760,000الكلي 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

2019/10/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


