
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.72االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.32350,340,020 االغالق

23المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

5المرتفعة1.60251,832,497(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره386

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

BNOI0.5400.520-3.70االهلي المصرفIITC8.2009.0009.76للسجاد العراقية

IMAP0.9500.930-2.11الدوائية المنصورBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

SMRI1.7101.700-0.58العقارية  المعمورةIKLV1.5501.5701.29اللقاحات النتاج الكندي

IMIB2.3002.290-0.43والدراجات المعدنيةIBSD3.3103.3400.91الغازية  بغداد

AISP5.7805.8100.52البذور انتاج

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)

IIDP64,069,00025.41.170للتمور  العراقيةBIME103,000,00029.40.100االوسط الشرق مصرف

IKLV47,313,86818.81.570اللقاحات النتاج الكنديBGUC63,034,17818.00.140الخليج مصرف

TASC22,573,9899.08.060سيل اسياIIDP55,235,00015.81.170للتمور  العراقية

BCOI16,873,0006.70.470التجاري المصرفBCOI35,900,00010.20.470التجاري المصرف

AISP15,393,5006.15.810البذور انتاجIKLV30,278,6748.61.570اللقاحات النتاج الكندي

INCP14,497,7905.80.970الكيمياوية الصناعاتBBOB16,700,0004.80.300بغداد مصرف

HBAY11,045,1584.464.000بابل فندقINCP14,900,0004.30.970الكيمياوية الصناعات

319,047,85291.07191,766,30476.15

251,832,497الكلي مجموع350,340,020الكلي 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

2019/10/29

 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 عدد421,389,045

4المتدولة الشركات

1المرتفعة453,398,917

0المنخفضة

3المستقره48

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.0700.08014.29االسالمي العطاء مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

NAHF0.4000.4000.00للتأمين االهلية

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)

BINT400,000,00088.21.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00094.91.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,998,51711.72.600لالتصاالت الخاتمTZNI20,384,0454.82.600لالتصاالت الخاتم

NAHF400,0000.10.400للتأمين االهليةNAHF1,000,0000.20.400للتأمين االهلية

BLAD4000.00010.080االسالمي العطاء مصرفBLAD5,0000.0010.080االسالمي العطاء مصرف

421,389,045100.00453,398,917100.00

453,398,917الكلي مجموع421,389,045الكلي 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

2019/10/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


