
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.86االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.74914,001,307 االغالق

25المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

8المرتفعة1.122,377,180,274-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره328

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

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفBNAI0.7800.8508.97االسالمي الوطني المصرف

BIIB0.3700.360-2.70االسالمي  المصرفAIPM4.4004.7507.95اللحوم تسويق

IRMC11.00010.740-2.36الجاهزة االلبسةBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

HPAL9.4009.200-2.13فلسطين فندقINCP1.2101.2402.48الكيمياوية الصناعات

SBPT21.00020.750-1.19الركاب لنقل بغدادIMAP1.0201.0300.98الدوائية المنصور

HBAY74.75074.000-1.00بابل فندقIKLV1.6401.6500.61اللقاحات النتاج الكندي

SMOF13.75013.650-0.73االلعاب لمدن الموصلSMRI1.7001.7100.59العقارية  المعمورة

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)

IBSD2,020,642,65285.03.310الغازية  بغدادIBSD609,558,35466.73.310الغازية  بغداد

IKLV135,985,5005.71.650اللقاحات النتاج الكنديBBOB116,641,52812.80.310بغداد مصرف

AIPM47,357,1252.04.750اللحوم تسويقIKLV82,900,0009.11.650اللقاحات النتاج الكندي

BBOB36,158,8741.50.310بغداد مصرفINCP29,340,8573.21.240الكيمياوية الصناعات

INCP36,114,4801.51.240الكيمياوية الصناعاتIMAP27,102,4183.01.030الدوائية المنصور

IMAP27,986,2391.21.030الدوائية المنصورAIPM10,129,5891.14.750اللحوم تسويق

HBAY26,199,7401.174.000بابل فندقIIDP9,250,0001.01.160للتمور  العراقية

884,922,74696.822,330,444,60998.03

2,377,180,274الكلي مجموع914,001,307الكلي 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

2019/11/7

 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 عدد486,060,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة479,941,000

2المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.5002.6004.00لالتصاالت الخاتم

SAEI0.7500.720-4.00العقارية  االمين

NAHF0.4800.450-6.25للتأمين االهلية

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1000.1000.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BINT475,000,00099.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT475,000,00097.71.000االسالمي الدولي المصرف

NAHF2,250,0000.50.450للتأمين االهليةNAHF5,000,0001.00.450للتأمين االهلية

TZNI1,975,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBLAD5,000,0001.00.100االسالمي العطاء مصرف

BLAD500,0000.10.100االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.22.600لالتصاالت الخاتم

SAEI216,0000.00.720العقارية  االمينSAEI300,0000.10.720العقارية  االمين

486,060,000100.00479,941,000100.00

479,941,000الكلي مجموع486,060,000الكلي 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

2019/11/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


