
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.72306,051,074 االغالق

29المتدولة الشركات0.44% التغير نسبه

8المرتفعة2.14231,362,838(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

15المستقره375
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOI0.6300.620-1.59االهلي المصرفBUND0.0500.06020.00المتحد المصرف

SBPT21.35021.150-0.94الركاب لنقل بغدادBMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

IBSD3.4403.420-0.58الغازية  بغدادBIBI0.2800.3007.14االستثمار مصرف

SMRI1.7201.710-0.58العقارية  المعمورةHBAY63.00064.5002.38بابل فندق

TASC8.1708.160-0.12سيل اسياAISP5.9106.0001.52البذور انتاج

IITC8.3008.290-0.12للسجاد العراقيةINCP0.8200.8301.22الكيمياوية الصناعات

AIPM4.6004.6501.09اللحوم تسويق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 النسبة

 الى
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP78,255,47833.86.000البذور انتاجBIBI127,000,00041.50.300االستثمار مصرف

BIBI37,615,61816.30.300االستثمار مصرفBGUC51,000,00016.70.150الخليج مصرف

IBSD19,256,9748.33.420الغازية  بغدادBMFI50,947,54016.60.140الموصل مصرف

IMIB11,385,6344.92.300والدراجات المعدنيةAISP13,067,9134.36.000البذور انتاج

SBPT9,754,8244.221.150الركاب لنقل بغدادINCP9,925,0853.20.830الكيمياوية الصناعات

HBAY9,608,7504.264.500بابل فندقIMAP6,697,3962.20.920الدوائية المنصور

INCP8,139,4213.50.830الكيمياوية الصناعاتIBSD5,589,7811.83.420الغازية  بغداد

264,227,71586.33174,016,69875.21

231,362,838الكلي مجموع306,051,074الكلي 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

2019/10/14

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد290,961,902

6المتدولة الشركات

2المرتفعة306,845,979

0المنخفضة

4المستقره78
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IMCI58.41070.09020.00الكيماوية الصنائع

BLAD0.1800.1905.56االسالمي العطاء مصرف
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BINT250,000,00081.51.000االسالمي الدولي المصرفBINT250,000,00085.91.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00016.92.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0006.92.600لالتصاالت الخاتم

BLAD3,058,3191.00.190االسالمي العطاء مصرفBLAD19,009,4626.50.190االسالمي العطاء مصرف

IHFI1,330,0000.41.400المنزلي صناعةاالثاثNAHF1,000,0000.30.310للتأمين االهلية

NAHF310,0000.10.310للتأمين االهليةIHFI950,0000.31.400المنزلي صناعةاالثاث

IMCI147,6600.070.090الكيماوية الصنائعIMCI2,4400.070.090الكيماوية الصنائع

290,961,902100.00306,845,979100.00

306,845,979الكلي مجموع290,961,902الكلي 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

2019/10/14

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


