
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.79االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.201,336,310,596 االغالق

24المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

10المرتفعة0.41609,371,128(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

6المستقره282

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

IRMC11.40011.000-3.51الجاهزة االلبسةBNAI0.6400.7009.38االسالمي الوطني المصرف

SMRI1.7801.720-3.37العقارية  المعمورةINCP1.0801.1405.56الكيمياوية الصناعات

NAME0.4700.460-2.13للتأمين االمينHBAY67.00070.0004.48بابل فندق

BNOI0.5200.510-1.92االهلي المصرفIMAP0.9200.9604.35الدوائية المنصور

SKTA3.8103.750-1.57الكرخ العاب مدينةBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

SBPT21.00020.750-1.19الركاب لنقل بغدادIKLV1.6101.6603.11اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.4003.360-1.18الغازية  بغدادIMIB2.3202.3903.02والدراجات المعدنية

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)

BIBI298,983,28449.10.270االستثمار مصرفBIBI1,107,345,49782.90.270االستثمار مصرف

IKLV111,183,28018.21.660اللقاحات النتاج الكنديIKLV65,777,0004.91.660اللقاحات النتاج الكندي

IBSD32,316,9115.33.360الغازية  بغدادBMNS30,700,0002.30.650المنصور مصرف

HBAY28,540,1004.770.000بابل فندقBIME29,709,5352.20.100االوسط الشرق مصرف

INCP27,451,2694.51.140الكيمياوية الصناعاتINCP23,992,7161.81.140الكيمياوية الصناعات

IIDP26,847,3244.41.170للتمور  العراقيةIIDP23,006,3941.71.170للتمور  العراقية

BMNS19,955,0003.30.650المنصور مصرفIMAP16,258,4181.20.960الدوائية المنصور

1,296,789,56097.04545,277,16989.48

609,371,128الكلي مجموع1,336,310,596الكلي 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

2019/11/3

 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 عدد221,543,226

4المتدولة الشركات

2المرتفعة39,562,459

0المنخفضة

2المستقره76

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1000.11010.00العطاءاالسالمي مصرف

NAHF0.4300.4402.33للتأمين االهلية

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)

BLAD19,952,22050.40.110العطاءاالسالمي مصرفBLAD180,702,00081.60.110العطاءاالسالمي مصرف

NAHF17,622,53944.50.440للتأمين االهليةNAHF40,051,22618.10.440للتأمين االهلية

TZNI1,976,0005.02.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.32.600لالتصاالت الخاتم

BROI11,7000.00.390األئتمان مصرفBROI30,0000.00.390األئتمان مصرف

221,543,226100.0039,562,459100.00

39,562,459الكلي مجموع221,543,226الكلي 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

2019/11/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


