
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.22144,867,912 االغالق

23المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

3المرتفعة2.98217,179,368-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

7المستقره264

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

BIIB0.3900.370-5.13االسالمي  المصرفHBAY70.00073.0004.29بابل فندق

IRMC11.00010.500-4.55الجاهزة االلبسةIKLV1.6601.7002.41اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفBNAI0.7000.7101.43االسالمي الوطني المصرف

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرف

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرف

BNOI0.5100.500-1.96االهلي المصرف

IMIB2.3902.350-1.67والدراجات 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)

IBSD65,552,20330.23.320الغازية  بغدادINCP54,517,71637.61.140الكيمياوية الصناعات

INCP60,943,63328.11.140الكيمياوية الصناعاتBCOI19,700,00013.60.460التجاري المصرف

AISP15,720,5327.25.650البذور انتاجIBSD19,663,98313.63.320الغازية  بغداد

IKLV14,677,2506.81.700اللقاحات النتاج الكنديBUND11,000,0007.60.060المتحد المصرف

IMOS13,815,3506.45.600الحديثة الخياطةIKLV8,675,0006.01.700اللقاحات النتاج الكندي

HBAY11,596,5005.373.000بابل فندقBIME7,381,2005.10.100االوسط الشرق مصرف

BCOI9,062,0004.20.460التجاري المصرفBIBI5,420,0003.70.260االستثمار مصرف

126,357,89987.22191,367,46988.11

217,179,368الكلي مجموع144,867,912الكلي 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

2019/11/4

 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 عدد510,632,560

6المتدولة الشركات

1المرتفعة513,383,073

1المنخفضة

4المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4400.4502.27للتأمين االهلية

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1100.1100.00االسالمي العطاء 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)

BINT400,000,00077.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT400,000,00078.31.000االسالمي الدولي المصرف

BAIB110,000,00021.41.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00019.61.100العراق اسيا مصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBLAD8,800,0001.70.110االسالمي العطاء مصرف

BLAD968,0000.20.110االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

BROI236,5730.00.380األئتمان مصرفBROI622,5600.10.380األئتمان مصرف

NAHF202,5000.00.450للتأمين االهليةNAHF450,0000.10.450للتأمين االهلية

510,632,560100.00513,383,073100.00

513,383,073الكلي مجموع510,632,560الكلي 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

2019/11/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq
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