
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.32االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.42166,382,117 االغالق

27المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

5المرتفعة1.10160,975,732(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره241

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

SNUC0.3200.300-6.25للمقاوالت النخبةINCP0.9701.0306.19الكيمياوية الصناعات

IITC9.0008.500-5.56للسجاد العراقيةSMRI1.7001.7402.35العقارية  المعمورة

IMOS5.5905.400-3.40الحديثة الخياطةHBAY64.00065.5002.34بابل فندق

IIDP1.1701.150-1.71للتمور  العراقيةHPAL9.0009.2002.22فلسطين فندق

IKLV1.5701.550-1.27اللقاحات النتاج الكنديIBSD3.3403.3500.30الغازية  بغداد

SMOF14.00013.850-1.07االلعاب لمدن الموصل

SKTA3.8503.810-1.04الكرخ العاب مدينة

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)

INCP41,610,95725.81.030الكيمياوية الصناعاتINCP41,396,24724.91.030الكيمياوية الصناعات

IKLV16,506,50010.31.550اللقاحات النتاج الكنديBCOI22,800,00013.70.470التجاري المصرف

SMRI12,913,5368.01.740العقارية  المعمورةBIIB12,000,0007.20.390االسالمي  المصرف

BCOI10,716,0006.70.470التجاري المصرفBIME11,000,0006.60.100االوسط الشرق مصرف

TASC9,286,5225.88.060سيل اسياIKLV10,600,0006.41.550اللقاحات النتاج الكندي

IIDP9,231,0525.71.150للتمور  العراقيةBMNS10,000,0006.00.650المنصور مصرف

AISP8,660,0005.45.780البذور انتاجIIDP8,015,6974.81.150للتمور  العراقية

115,811,94469.61108,924,56767.67

160,975,732الكلي مجموع166,382,117الكلي 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

2019/10/30

 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 عدد471,300,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة472,693,000

0المنخفضة

3المستقره66

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.0800.09012.50االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4000.4205.00للتأمين االهلية

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)

BINT400,000,00084.61.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00084.91.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI52,000,00011.02.600لالتصاالت الخاتمNAHF50,250,00010.70.420للتأمين االهلية

NAHF20,298,5004.30.420للتأمين االهليةTZNI20,000,0004.22.600لالتصاالت الخاتم

BROI390,0000.10.390األئتمان مصرفBROI1,000,0000.20.390األئتمان مصرف

BLAD4,5000.0010.090االسالمي العطاء مصرفBLAD50,0000.010.090االسالمي العطاء مصرف

471,300,000100.00472,693,000100.00

472,693,000الكلي مجموع471,300,000الكلي 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

2019/10/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


