
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.42االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.79215,657,938 االغالق

28المتدولة الشركات0.49% التغير نسبه

12المرتفعة2.37285,204,322(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره355

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

BIBI0.2800.260-7.14االستثمار مصرفIRMC10.50011.4008.57الجاهزة االلبسة

IITC8.5008.200-3.53للسجاد العراقيةINCP1.0301.0804.85الكيمياوية الصناعات

IMAP0.9300.920-1.08الدوائية المنصورIKLV1.5501.6103.87اللقاحات النتاج الكندي

AISP5.7805.740-0.69البذور انتاجBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

SMRI1.7401.7802.30العقارية  المعمورة

HBAY65.50067.0002.29بابل فندق

IMOS5.4005.5001.85الحديثة الخياطة

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)

IBSD72,848,75925.53.400الغازية  بغدادBIME47,000,00021.80.100االوسط الشرق مصرف

IKLV43,935,13915.41.610اللقاحات النتاج الكنديIKLV27,877,37512.91.610اللقاحات النتاج الكندي

SMRI35,901,99512.61.780العقارية  المعمورةINCP27,750,00012.91.080الكيمياوية الصناعات

INCP29,681,50010.41.080الكيمياوية الصناعاتIBSD21,549,48310.03.400الغازية  بغداد

IMOS21,271,3507.55.500الحديثة الخياطةSMRI20,400,0009.51.780العقارية  المعمورة

IIDP20,792,7917.31.160للتمور  العراقيةIIDP18,084,3038.41.160للتمور  العراقية

AISP15,710,6135.55.740البذور انتاجBCOI9,100,0004.20.470التجاري المصرف

171,761,16179.65240,142,14684.20

285,204,322الكلي مجموع215,657,938الكلي 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

2019/10/31

 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 عدد697,014,533

6المتدولة الشركات

3المرتفعة490,011,693

0المنخفضة

3المستقره52

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.0900.10011.11االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.3001.3503.85المنزلي صناعةاالثاث

NAHF0.4200.4302.38للتأمين االهلية

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

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)

BINT400,000,00081.61.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00057.41.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI51,999,00010.62.600لالتصاالت الخاتمBLAD245,945,00035.30.100االسالمي العطاء مصرف

BLAD24,594,5005.00.100االسالمي العطاء مصرفNAHF30,865,0004.40.430للتأمين االهلية

NAHF13,238,3002.70.430للتأمين االهليةTZNI20,000,0002.92.600لالتصاالت الخاتم

IHFI140,8930.01.350المنزلي صناعةاالثاثIHFI104,5330.01.350المنزلي صناعةاالثاث

BROI39,0000.00.390األئتمان مصرفBROI100,0000.00.390األئتمان مصرف

697,014,533100.00490,011,693100.00

490,011,693الكلي مجموع697,014,533الكلي 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

2019/10/31

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


