
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.722,338,698,072 االغالق

27المتدولة الشركات0.46-% التغير نسبه

6المرتفعة2.232,665,546,876-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره464

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

HBAY72.00069.000-4.17بابل فندقSNUC0.3100.3306.45للمقاوالت النخبة

SMOF13.65013.250-2.93االلعاب لمدن الموصلBASH0.2300.2404.35اشور مصرف

AISP5.9005.800-1.69البذور انتاجBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفAIPM5.0305.1502.39اللحوم تسويق

IBSD3.3503.310-1.19الغازية  بغدادNAME0.4600.4702.17للتأمين االمين

IMAP1.0901.080-0.92الدوائية المنصورIIDP1.1501.1600.87للتمور  العراقية

SMRI1.7101.700-0.58العقارية  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)

IBSD2,038,549,02876.53.310الغازية  بغدادBUND1,007,277,13743.10.060المتحد المصرف

INCP177,614,2046.71.360الكيمياوية الصناعاتIBSD615,905,00026.33.310الغازية  بغداد

IKLV177,174,4686.61.640اللقاحات النتاج الكنديBBOB264,191,30611.30.310بغداد مصرف

BBOB81,899,3053.10.310بغداد مصرفINCP126,551,3105.41.360الكيمياوية الصناعات

BUND60,436,6282.30.060المتحد المصرفIKLV107,950,0004.61.640اللقاحات النتاج الكندي

IMAP42,650,0001.61.080الدوائية المنصورBIME64,073,0902.70.100االوسط الشرق مصرف

BMNS19,965,0000.70.640المنصور مصرفIMAP38,620,0001.71.080الدوائية المنصور

2,224,567,84395.122,598,288,63297.48

2,665,546,876الكلي مجموع2,338,698,072الكلي 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

2019/11/11

 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 عدد520,760,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة503,976,000

0المنخفضة

4المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1000.1000.00االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

BJAB1.0001.0000.00االسالمي الجنوب 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)

BINT499,000,00099.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00095.81.000االسالمي الدولي المصرف

BLAD2,000,0000.40.100االسالمي العطاء مصرفBLAD20,000,0003.80.100االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBJAB1,000,0000.21.000االسالمي الجنوب مصرف

BJAB1,000,0000.21.000االسالمي الجنوب مصرفTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

520,760,000100.00503,976,000100.00

503,976,000الكلي مجموع520,760,000الكلي 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

2019/11/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


