
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.22االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.672,215,957,244 االغالق

29المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

6المرتفعة0.451,611,670,791(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

22المستقره339

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

TASC8.0908.080-0.12سيل اسياBNAI0.7100.7809.86االسالمي الوطني المصرف

IRMC10.50010.9003.81الجاهزة االلبسة

HBAY73.00073.9001.23بابل فندق

IITC8.2008.3001.22للسجاد العراقية

SBPT20.75021.0001.20الركاب لنقل بغداد

AISP5.6505.6600.18البذور 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)

HBAY636,498,90239.573.900بابل فندقBIBI1,467,819,00466.20.260االستثمار مصرف

BIBI381,632,84123.70.260االستثمار مصرفBBOB545,352,60724.60.310بغداد مصرف

TASC251,696,37915.68.080سيل اسياIMAP35,633,1001.60.960الدوائية المنصور

BBOB169,059,30810.50.310بغداد مصرفINCP32,531,9271.51.140الكيمياوية الصناعات

INCP37,102,8972.31.140الكيمياوية الصناعاتTASC31,150,5421.48.080سيل اسيا

IMAP34,217,7762.10.960الدوائية المنصورBNOI13,722,1340.60.500االهلي المصرف

IBSD31,086,6631.93.320الغازية  بغدادBMFI11,250,0000.50.150الموصل مصرف

2,137,459,31496.461,541,294,76695.63

1,611,670,791الكلي مجموع2,215,957,244الكلي 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

2019/11/5

 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 عدد19,161,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة4,946,100

1المنخفضة

2المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.4704.44للتأمين االهلية

BLAD0.1100.100-9.09االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان 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)

TZNI1,976,00040.02.600لالتصاالت الخاتمBLAD14,851,00077.50.100االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,485,10030.00.100االسالمي العطاء مصرفBROI2,000,00010.40.380األئتمان مصرف

BROI760,00015.40.380األئتمان مصرفNAHF1,550,0008.10.470للتأمين االهلية

NAHF725,00014.70.470للتأمين االهليةTZNI760,0004.02.600لالتصاالت الخاتم

19,161,000100.004,946,100100.00

4,946,100الكلي مجموع19,161,000الكلي 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

2019/11/5

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


