
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.48127,583,910 االغالق

23المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

1المرتفعة2.99166,646,333-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره276

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

NGIR0.6400.580-9.37للتأمين الخليجAISP5.7505.7700.35البذور انتاج

BIBI0.3000.280-6.67االستثمار مصرف

IRMC11.20010.500-6.25الجاهزة االلبسة

IMOS5.7005.400-5.26الحديثة الخياطة

HBAY67.50064.000-5.19بابل فندق

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرف

AIPM4.5004.400-2.22اللحوم تسويق

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)

AISP68,774,45041.35.770البذور انتاجBGUC36,715,82228.80.140الخليج مصرف

IKLV19,760,57211.91.420اللقاحات النتاج الكنديIKLV13,922,93810.91.420اللقاحات النتاج الكندي

IBSD11,281,3916.83.310الغازية  بغدادBBOB12,940,00010.10.300بغداد مصرف

IIDP10,000,0006.01.110للتمور  العراقيةAISP11,931,0009.45.770البذور انتاج

INCP9,817,0005.90.900الكيمياوية الصناعاتINCP11,000,0008.60.900الكيمياوية الصناعات

IMIB7,202,8314.32.220والدراجات المعدنيةIIDP9,000,0007.11.110للتمور  العراقية

SMRI6,975,8604.21.690العقارية  المعمورةBIBI8,635,7506.80.280االستثمار مصرف

104,145,51081.63133,812,10380.30

166,646,333الكلي مجموع127,583,910الكلي 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

2019/10/22

 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 عدد595,025,000

6المتدولة الشركات

0المرتفعة474,697,750

3المنخفضة

3المستقره55

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.440-2.22للتأمين االهلية

SAEI0.8400.820-2.38العقارية  االمين

BLAD0.0800.070-12.50االسالمي العطاء 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)

BINT400,000,00084.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00067.21.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.02.600لالتصاالت الخاتمBLAD155,800,00026.20.070االسالمي العطاء مصرف

BLAD11,906,0002.50.070االسالمي العطاء مصرفTZNI20,000,0003.42.600لالتصاالت الخاتم

NAHF5,369,7501.10.440للتأمين االهليةNAHF12,125,0002.00.440للتأمين االهلية

SAEI5,032,0001.10.820العقارية  االمينSAEI6,100,0001.00.820العقارية  االمين

BROI390,0000.10.390األئتمان مصرفBROI1,000,0000.20.390األئتمان مصرف

595,025,000100.00474,697,750100.00

474,697,750الكلي مجموع595,025,000الكلي 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

2019/10/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


