
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.67االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.86528,657,612 االغالق

27المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

8المرتفعة0.191,344,506,326(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

16المستقره329

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

IKLV1.7001.640-3.53اللقاحات النتاج الكنديIMAP0.9601.0206.25الدوائية المنصور

SMRI1.7201.700-1.16العقارية  المعمورةINCP1.1401.2106.14الكيمياوية الصناعات

IBSD3.3203.310-0.30الغازية  بغدادIITC8.3008.5002.41للسجاد العراقية

HBAY73.90074.7501.15بابل فندق

IRMC10.90011.0000.92الجاهزة االلبسة

SMOF13.70013.7500.36االلعاب لمدن الموصل

AISP5.6605.6800.35البذور 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)

IBSD987,182,50073.43.310الغازية  بغدادIBSD297,350,00056.23.310الغازية  بغداد

SMOF138,875,00010.313.750االلعاب لمدن الموصلINCP73,585,46913.91.210الكيمياوية الصناعات

INCP87,055,4146.51.210الكيمياوية الصناعاتIMAP46,595,6568.81.020الدوائية المنصور

IMAP47,019,2213.51.020الدوائية المنصورBBOB35,000,0006.60.310بغداد مصرف

IKLV17,350,6311.31.640اللقاحات النتاج الكنديBIBI17,010,0003.20.260االستثمار مصرف

HBAY17,224,4501.374.750بابل فندقIKLV10,476,6962.01.640اللقاحات النتاج الكندي

BBOB10,850,0000.80.310بغداد مصرفSMOF10,100,0001.913.750االلعاب لمدن الموصل

490,117,82192.711,305,557,21697.10

1,344,506,326الكلي مجموع528,657,612الكلي 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

2019/11/6

 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 عدد575,305,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة585,349,700

1المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4700.4802.13للتأمين االهلية

TZNI2.6002.500-3.85لالتصاالت الخاتم

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT475,000,00081.11.000االسالمي الدولي المصرفBINT475,000,00082.61.000االسالمي الدولي المصرف

BAIB110,000,00018.81.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00017.41.100العراق اسيا مصرف

TZNI250,0000.042.500لالتصاالت الخاتمNAHF205,0000.040.480للتأمين االهلية

NAHF99,7000.020.480للتأمين االهليةTZNI100,0000.022.500لالتصاالت الخاتم

575,305,000100.00585,349,700100.00

585,349,700الكلي مجموع575,305,000الكلي 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

2019/11/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


