
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.29االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.37218,314,085 االغالق

23المتدولة الشركات0.44% التغير نسبه

11المرتفعة2.08125,994,256(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

7المستقره225

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

BNOI0.6400.620-3.12االهلي المصرفBIBI0.2200.2409.09االستثمار مصرف

NAME0.4600.450-2.17للتأمين االمينIRMC10.00010.7007.00الجاهزة االلبسة

IITC8.4508.300-1.78للسجاد العراقيةIIDP1.0701.1204.67للتمور  العراقية

IKLV1.4201.400-1.41اللقاحات النتاج الكنديAAHP1.1501.1903.48الزراعي لالنتاج االهلية

SKTA3.6503.600-1.37الكرخ العاب مدينةSMOF13.70014.1002.92االلعاب لمدن الموصل

AIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

AISP5.3305.4402.06البذور 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)

IMAP20,673,04016.40.910الدوائية المنصورBGUC85,000,00038.90.140الخليج مصرف

AISP13,769,32010.95.440البذور انتاجBIBI55,400,00025.40.240االستثمار مصرف

BIBI13,142,00010.40.240االستثمار مصرفIMAP22,393,45010.30.910الدوائية المنصور

IBSD12,616,97310.03.220الغازية  بغدادBNOI11,481,0005.30.620االهلي المصرف

BGUC11,900,0009.40.140الخليج مصرفIKLV7,515,2653.41.400اللقاحات النتاج الكندي

IKLV10,541,7718.41.400اللقاحات النتاج الكنديBBOB7,153,3343.30.300بغداد مصرف

SBPT8,738,0006.920.500الركاب لنقل بغدادNAME6,000,0002.70.450للتأمين االمين

194,943,04989.2991,381,10472.53

125,994,256الكلي مجموع218,314,085الكلي 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

2019/10/7

 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 عدد240,105,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة240,515,000

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI45.00051.00013.33الكيماوية الصنائع

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

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)

BINT240,000,00099.81.000االسالمي الدولي المصرفBINT240,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI260,0000.12.600لالتصاالت الخاتمTZNI100,0000.042.600لالتصاالت الخاتم

IMCI255,0000.151.000الكيماوية الصنائعIMCI5,0000.00251.000الكيماوية الصنائع

240,105,000100.00240,515,000100.00

240,515,000الكلي مجموع240,105,000الكلي 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

2019/10/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


