
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.32االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.72272,063,164 االغالق

20المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

7المرتفعة1.40207,701,574(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

11المستقره295

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

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةSKTA3.6503.8505.48الكرخ العاب مدينة

TASC8.1008.060-0.49سيل اسياINCP0.9200.9705.43الكيمياوية الصناعات

IMAP0.9200.9503.26الدوائية المنصور

BIIB0.3800.3902.63االسالمي  المصرف

AISP5.6905.7801.58البذور انتاج

HBAY63.25064.0001.19بابل فندق

IBSD3.3003.3100.30الغازية  بغداد

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)

INCP50,513,81624.30.970الكيمياوية الصناعاتBBOB89,840,00033.00.300بغداد مصرف

IKLV34,713,97516.71.550اللقاحات النتاج الكنديINCP52,097,74119.10.970الكيمياوية الصناعات

BBOB26,952,00013.00.300بغداد مصرفBIME51,366,24518.90.100االوسط الشرق مصرف

AISP20,282,1579.85.780البذور انتاجIKLV21,968,2748.11.550اللقاحات النتاج الكندي

IIDP13,803,1006.61.170للتمور  العراقيةBCOI12,810,8554.70.470التجاري المصرف

IBSD13,550,0006.53.310الغازية  بغدادIIDP11,620,0004.31.170للتمور  العراقية

IMAP8,095,2003.90.950الدوائية المنصورBUND10,000,0003.70.060المتحد المصرف

249,703,11591.78167,910,24880.84

207,701,574الكلي مجموع272,063,164الكلي 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

2019/10/28

 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 عدد425,550,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة454,674,900

2المنخفضة

3المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.0600.07016.67االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4300.400-6.98للتأمين االهلية

IHFI1.5001.300-13.33المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BINT400,000,00088.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00094.01.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,000,0004.72.600لالتصاالت الخاتم

NAHF2,000,0000.40.400للتأمين االهليةNAHF5,000,0001.20.400للتأمين االهلية

IHFI663,1000.11.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI510,0000.11.300المنزلي صناعةاالثاث

BZII11,1000.0020.370العراق زين مصرفBZII30,0000.010.370العراق زين مصرف

BLAD7000.00020.070االسالمي العطاء مصرفBLAD10,0000.0020.070االسالمي العطاء مصرف

425,550,000100.00454,674,900100.00

454,674,900الكلي مجموع425,550,000الكلي 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

2019/10/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


