
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.951,227,193,652 االغالق

21المتدولة الشركات0.67% التغير نسبه

8المرتفعة3.212,530,019,960(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره392

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

HBAY74.00072.000-2.70بابل فندقINCP1.2401.3609.68الكيمياوية الصناعات

IRMC10.74010.500-2.23الجاهزة االلبسةAIPM4.7505.0305.89اللحوم تسويق

IIDP1.1601.150-0.86للتمور  العراقيةIMAP1.0301.0905.83الدوائية المنصور

IKLV1.6501.640-0.61اللقاحات النتاج الكنديBIIB0.3600.3805.56االسالمي  المصرف

AISP5.6905.9003.69البذور انتاج

SNUC0.3000.3103.33للمقاوالت النخبة

BCOI0.4600.4702.17التجاري 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)

IBSD2,021,438,02179.93.350الغازية  بغدادIBSD612,528,54849.93.350الغازية  بغداد

INCP158,355,5196.31.360الكيمياوية الصناعاتBBOB271,600,00022.10.310بغداد مصرف

IKLV134,135,0005.31.640اللقاحات النتاج الكنديINCP118,918,5189.71.360الكيمياوية الصناعات

BBOB84,196,0003.30.310بغداد مصرفIKLV81,300,0006.61.640اللقاحات النتاج الكندي

IMAP59,805,8802.41.090الدوائية المنصورIMAP55,869,5864.61.090الدوائية المنصور

AISP36,224,8001.45.900البذور انتاجBGUC34,000,0002.80.140الخليج مصرف

AIPM14,801,7000.65.030اللحوم تسويقBIME27,000,0002.20.100االوسط الشرق مصرف

1,201,216,65297.882,508,956,92099.17

2,530,019,960الكلي مجموع1,227,193,652الكلي 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

2019/11/10

 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 عدد505,820,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة493,503,600

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.4602.22للتأمين االهلية

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1000.1000.00االسالمي 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)

BINT490,000,00099.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT490,000,00096.91.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBLAD15,000,0003.00.100االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,500,0000.30.100االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.22.600لالتصاالت الخاتم

NAHF27,6000.00.460للتأمين االهليةNAHF60,0000.00.460للتأمين االهلية

505,820,000100.00493,503,600100.00

493,503,600الكلي مجموع505,820,000الكلي 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

2019/11/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


