
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.94247,279,808 االغالق

24المتدولة الشركات0.10% التغير نسبه

7المرتفعة0.46185,016,516(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره240

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

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

AISP5.7705.700-1.21البذور انتاجIIDP1.1101.1301.80للتمور  العراقية

IMAP0.9400.930-1.06الدوائية المنصورSMRI1.6901.7201.78العقارية  المعمورة

IMIB2.2202.200-0.90والدراجات المعدنيةINCP0.9000.9101.11الكيمياوية الصناعات

HBAY64.00063.500-0.78بابل فندقIBSD3.3103.3400.91الغازية  بغداد

IITC8.2108.200-0.12للسجاد العراقيةIKLV1.4201.4300.70اللقاحات النتاج الكندي

HNTI8.8008.8500.57السياحية االستثمارات

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)

AISP55,576,65030.05.700البذور انتاجBIME101,000,00040.80.100االوسط الشرق مصرف

SMRI22,404,57212.11.720العقارية  المعمورةBMFI33,300,00013.50.150الموصل مصرف

IBSD21,172,25211.43.340الغازية  بغدادINCP21,200,0008.60.910الكيمياوية الصناعات

INCP19,473,00010.50.910الكيمياوية الصناعاتBBOB18,000,0007.30.300بغداد مصرف

IIDP18,501,66710.01.130للتمور  العراقيةIIDP16,665,4666.71.130للتمور  العراقية

BIME10,100,0005.50.100االوسط الشرق مصرفSMRI13,100,0005.31.720العقارية  المعمورة

IMAP8,469,3004.60.930الدوائية المنصورAISP9,640,0003.95.700البذور انتاج

212,905,46686.10155,697,44284.15

185,016,516الكلي مجموع247,279,808الكلي 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

2019/10/23

 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 عدد649,071,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة471,400,500

2المنخفضة

3المستقره105

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI80.78085.0005.22الكيماوية الصنائع

SAEI0.8200.750-8.54العقارية  االمين

BLAD0.0700.060-14.29العطاءاالسالمي مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

BINT400,000,00084.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00061.61.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.02.600لالتصاالت الخاتمBLAD226,050,00034.80.060العطاءاالسالمي مصرف

BLAD16,085,5003.40.060العطاءاالسالمي مصرفTZNI20,000,0003.12.600لالتصاالت الخاتم

IMCI1,785,0000.485.000الكيماوية الصنائعBROI2,000,0000.30.390األئتمان مصرف

BROI780,0000.20.390األئتمان مصرفSAEI1,000,0000.20.750العقارية  االمين

SAEI750,0000.20.750العقارية  االمينIMCI21,0000.00385.000الكيماوية الصنائع

649,071,000100.00471,400,500100.00

471,400,500الكلي مجموع649,071,000الكلي 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

2019/10/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


