
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.07االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.58764,272,331 االغالق

25المتدولة الشركات0.73% التغير نسبه

13المرتفعة3.51508,240,966(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

10المستقره593

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

BMNS0.6700.650-2.99المنصور مصرفBIBI0.2600.2807.69االستثمار مصرف

SMRI1.7401.720-1.15العقارية  المعمورةHBAY61.00063.0003.28بابل فندق

BBOB0.3100.3203.23بغداد مصرف

AISP5.7505.9102.78البذور انتاج

IRMC11.00011.2502.27الجاهزة االلبسة

HBAG8.2508.4001.82بغداد فندق

IBSD3.3803.4401.78الغازية  بغداد

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)

IBSD132,749,33826.13.440الغازية  بغدادBBOB170,200,00022.30.320بغداد مصرف

BMNS105,040,52020.70.650المنصور مصرفBMNS161,256,00021.10.650المنصور مصرف

AISP55,228,62310.95.910البذور انتاجBIME135,568,33617.70.100االوسط الشرق مصرف

BBOB52,776,00010.40.320بغداد مصرفBGUC108,971,04114.30.150الخليج مصرف

HBAY43,637,5138.663.000بابل فندقBIBI102,327,44513.40.280االستثمار مصرف

BIBI27,892,6365.50.280االستثمار مصرفIBSD38,883,6305.13.440الغازية  بغداد

BGUC16,345,6563.20.150الخليج مصرفAISP9,392,0041.25.910البذور انتاج

726,598,45695.07433,670,28585.33

508,240,966الكلي مجموع764,272,331الكلي 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

2019/10/13

 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 عدد395,553,000

6المتدولة الشركات

2المرتفعة420,250,230

2المنخفضة

2المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI51.00058.41014.53الكيماوية الصنائع

IHFI1.3101.4006.87المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

NAHF0.3200.310-3.12للتأمين االهلية

BLAD0.3500.180-48.60االسالمي البالد مصرف

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)

BINT365,000,00086.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT365,000,00092.31.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,996,00012.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,400,0005.22.600لالتصاالت الخاتم

BLAD1,629,0000.40.180االسالمي البالد مصرفBLAD9,050,0002.30.180االسالمي البالد مصرف

NAHF310,0000.10.310للتأمين االهليةNAHF1,000,0000.30.310للتأمين االهلية

IMCI175,2300.0458.410الكيماوية الصنائعIHFI100,0000.031.400المنزلي صناعةاالثاث

IHFI140,0000.031.400المنزلي صناعةاالثاثIMCI3,0000.00158.410الكيماوية الصنائع

395,553,000100.00420,250,230100.00

420,250,230الكلي مجموع395,553,000الكلي 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

2019/10/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


