
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.14االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.32183,136,057 االغالق

22المتدولة الشركات0.59-% التغير نسبه

4المرتفعة2.82164,102,582-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره219

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

HBAY66.25063.250-4.53بابل فندقIKLV1.4301.5508.39اللقاحات النتاج الكندي

IRMC10.90010.500-3.67الجاهزة االلبسةIMOS5.4005.5903.52الحديثة الخياطة

HBAG8.5008.320-2.12بغداد فندقIIDP1.1501.1802.61للتمور  العراقية

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفBNOI0.5300.5401.89االهلي المصرف

IBSD3.3403.300-1.20الغازية  بغداد

IMAP0.9300.920-1.08الدوائية المنصور

IMIB2.3202.300-0.86والدراجات المعدنية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IKLV60,204,55036.71.550اللقاحات النتاج الكنديBBOB52,500,00028.70.300بغداد مصرف

IIDP23,676,65814.41.180للتمور  العراقيةIKLV40,260,00022.01.550اللقاحات النتاج الكندي

IBSD22,909,36014.03.300الغازية  بغدادBIME32,000,00017.50.100االوسط الشرق مصرف

BBOB15,750,0009.60.300بغداد مصرفIIDP20,555,35511.21.180للتمور  العراقية

HBAY10,944,3616.763.250بابل فندقBMFI13,000,0007.10.150الموصل مصرف

AISP5,722,1043.55.690البذور انتاجIBSD6,923,0003.83.300الغازية  بغداد

SBPT4,200,0002.621.000الركاب لنقل بغدادBCOI3,600,0002.00.470التجاري المصرف

168,838,35592.19143,407,03387.39

164,102,582الكلي مجموع183,136,057الكلي 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

2019/10/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد420,328,440

5المتدولة الشركات

2المرتفعة453,045,762

0المنخفضة

3المستقره70

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.0500.06020.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3902.63العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT400,000,00088.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00095.21.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,104,00011.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,040,0004.82.600لالتصاالت الخاتم

IMCI850,0000.285.000الكيماوية الصنائعBROI227,4400.10.390العراقي االئتمان مصرف

BROI88,7020.00.390العراقي االئتمان مصرفBLAD51,0000.00.060االسالمي العطاء مصرف

BLAD3,0600.00.060االسالمي العطاء مصرفIMCI10,0000.085.000الكيماوية الصنائع

420,328,440100.00453,045,762100.00

453,045,762الكلي مجموع420,328,440الكلي 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

2019/10/27

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


