
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.14188,987,569 االغالق

24المتدولة الشركات0.25% التغير نسبه

5المرتفعة1.20127,697,652(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

17المستقره186

الشركة اسم
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الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر
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(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOI0.5400.530-1.85االهلي المصرفIMIB2.2002.3205.45والدراجات المعدنية

SMRI1.7201.710-0.58العقارية  المعمورةHBAY63.50066.2504.33بابل فندق

IRMC10.50010.9003.81الجاهزة االلبسة

IIDP1.1301.1501.77للتمور  العراقية

INCP0.9100.9201.10الكيمياوية الصناعات

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)

IKLV22,154,99017.31.430اللقاحات النتاج الكنديBMFI33,000,00017.50.150الموصل مصرف

IIDP14,220,60411.11.150للتمور  العراقيةBBOB27,656,47014.60.300بغداد مصرف

IMIB13,678,84810.72.320والدراجات المعدنيةBNOI24,498,00013.00.530االهلي المصرف

BNOI12,983,94010.20.530االهلي المصرفBGUC17,090,0009.00.140الخليج مصرف

SBPT11,550,0009.021.000الركاب لنقل بغدادIKLV15,493,0008.21.430اللقاحات النتاج الكندي

AISP9,405,0007.45.700البذور انتاجBIME15,000,0007.90.100االوسط الشرق مصرف

BBOB8,296,9416.50.300بغداد مصرفIIDP12,550,0006.61.150للتمور  العراقية

145,287,47076.8892,290,32372.27

127,697,652الكلي مجموع188,987,569الكلي 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

2019/10/24

 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 عدد40,824,469,034

5المتدولة الشركات

0المرتفعة2,475,788,952

3المنخفضة

2المستقره78

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4400.430-2.27للتأمين االهلية

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

BLAD0.0600.050-16.67االسالمي العطاء مصرف

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)

BLAD2,021,258,95281.60.050االسالمي العطاء مصرفBLAD40,397,969,03499.00.050االسالمي العطاء مصرف

BINT400,000,00016.21.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,0001.01.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,0002.12.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

BROI2,100,0000.10.380األئتمان مصرفBROI5,500,0000.010.380األئتمان مصرف

NAHF430,0000.020.430للتأمين االهليةNAHF1,000,0000.0020.430للتأمين االهلية

40,824,469,034100.002,475,788,952100.00

2,475,788,952الكلي مجموع40,824,469,034الكلي 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

2019/10/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




