
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.34االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.47150,661,743 االغالق

21المتدولة الشركات0.18-% التغير نسبه

1المرتفعة0.87197,568,266-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره316

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

BNOI0.5700.540-5.26االهلي المصرفIMIB2.2002.2301.36والدراجات المعدنية

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرف

AISP5.8405.750-1.54البذور انتاج

INCP0.9100.900-1.10الكيمياوية الصناعات

AIPM4.5504.500-1.10اللحوم تسويق

IITC8.3008.210-1.08للسجاد العراقية

HBAY68.00067.500-0.74بابل فندق

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)

IBSD61,384,92931.13.320الغازية  بغدادBGUC42,000,00027.90.140الخليج مصرف

AISP50,754,13025.75.750البذور انتاجBMNS22,300,00014.80.650المنصور مصرف

SBPT21,315,00010.821.000الركاب لنقل بغدادIBSD18,553,80412.33.320الغازية  بغداد

BMNS14,495,0007.30.650المنصور مصرفBIME12,700,0008.40.100االوسط الشرق مصرف

IIDP13,907,2777.01.120للتمور  العراقيةIIDP12,417,2128.21.120للتمور  العراقية

IKLV6,448,7003.31.420اللقاحات النتاج الكنديBBOB9,000,0006.00.300بغداد مصرف

BGUC5,880,0003.00.140الخليج مصرفAISP8,887,0005.95.750البذور انتاج

125,858,01683.54174,185,03788.16

197,568,266الكلي مجموع150,661,743الكلي 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

2019/10/21

 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 عدد426,352,124

7المتدولة الشركات

1المرتفعة455,978,099

2المنخفضة

4المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI67.32080.78019.99الكيماوية الصنائع

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BLAD0.0900.080-11.11االسالمي العطاء مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

NAHF0.4500.4500.00للتأمين االهلية

NDSA0.8000.8000.00للتأمين السالم دار

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)

BINT400,000,00087.71.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00093.81.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0004.72.600لالتصاالت الخاتم

IMCI2,159,5000.580.780الكيماوية الصنائعBROI4,000,0000.90.390األئتمان مصرف

BROI1,560,0000.30.390األئتمان مصرفBLAD2,200,0000.50.080االسالمي العطاء مصرف

BLAD176,0000.040.080االسالمي العطاء مصرفNDSA75,1240.020.800للتأمين السالم دار

NDSA60,0990.010.800للتأمين السالم دارNAHF50,0000.010.450للتأمين االهلية

NAHF22,5000.0050.450للتأمين االهليةIMCI27,0000.0180.780الكيماوية الصنائع

426,352,124100.00455,978,099100.00

455,978,099الكلي مجموع426,352,124الكلي 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

2019/10/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


