
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.34733,689,234 االغالق

23المتدولة الشركات0.60-% التغير نسبه

2المرتفعة2.92321,730,074-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره309

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

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BNOI0.6000.570-5.00االهلي المصرفTASC8.0508.1000.62سيل اسيا

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرف

IMIB2.2502.200-2.22والدراجات المعدنية

BCOI0.4900.480-2.04التجاري المصرف

BMNS0.6600.650-1.52المنصور مصرف

IMAP0.9500.940-1.05الدوائية المنصور

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)

BBOB102,482,86431.90.300بغداد مصرفBBOB341,609,54646.60.300بغداد مصرف

AISP40,106,04012.55.840البذور انتاجBGUC125,306,57617.10.140الخليج مصرف

BCOI34,909,57010.90.480التجاري المصرفBIBI83,966,31611.40.300االستثمار مصرف

BIBI24,932,0437.70.300االستثمار مصرفBCOI72,717,8549.90.480التجاري المصرف

IBSD21,976,7526.83.320الغازية  بغدادBIME42,400,0005.80.100االوسط الشرق مصرف

SBPT18,690,0005.821.000الركاب لنقل بغدادINCP19,640,8812.70.910الكيمياوية الصناعات

INCP17,584,5665.50.910الكيمياوية الصناعاتBMNS16,500,0002.20.650المنصور مصرف

702,141,17395.70260,681,83681.03

321,730,074الكلي مجموع733,689,234الكلي 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

2019/10/20

 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 عدد417,802,000

6المتدولة الشركات

2المرتفعة441,156,140

1المنخفضة

3المستقره57

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI56.10067.32020.00الكيماوية الصنائع

NAHF0.4400.4502.27للتأمين االهلية

BLAD0.1100.090-18.18العطاءاالسالمي مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.4000.4000.00األئتمان 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)

BINT385,000,00087.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT385,000,00092.11.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.82.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0004.82.600لالتصاالت الخاتم

NAHF3,509,5000.80.450للتأمين االهليةNAHF7,800,0001.90.450للتأمين االهلية

BLAD432,0000.10.090العطاءاالسالمي مصرفBLAD4,800,0001.10.090العطاءاالسالمي مصرف

IMCI134,6400.0367.320الكيماوية الصنائعBROI200,0000.10.400األئتمان مصرف

BROI80,0000.020.400األئتمان مصرفIMCI2,0000.00167.320الكيماوية الصنائع

417,802,000100.00441,156,140100.00

441,156,140الكلي مجموع417,802,000الكلي 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

2019/10/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




