
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.75االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.771,835,608,373 االغالق

31المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

7المرتفعة1.02792,560,442(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

17المستقره365

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفINCP1.2301.3005.69الكيمياوية الصناعات

SNUC0.3500.330-5.71للمقاوالت النخبةAIRP8.7509.0002.86الزراعية المنتجات

NAME0.4800.470-2.08للتأمين االمينIMAP1.0601.0801.89الدوائية المنصور

BMNS0.6400.630-1.56المنصور مصرفIBSD3.3003.3601.82الغازية  بغداد

IRMC10.50010.410-0.86الجاهزة االلبسةIKLV1.6701.6901.20اللقاحات النتاج الكندي

HBAG8.3208.300-0.24بغداد فندقSKTA3.7703.7900.53الكرخ العاب مدينة

AIPM4.8004.790-0.21اللحوم تسويقIMIB2.3002.3100.43والدراجات المعدنية

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)

BIBI365,230,82046.10.260االستثمار مصرفBIBI1,404,733,92276.50.260االستثمار مصرف

INCP144,916,50018.31.300الكيمياوية الصناعاتINCP113,300,0006.21.300الكيمياوية الصناعات

IKLV94,072,00011.91.690اللقاحات النتاج الكنديBUND58,102,3883.20.060المتحد المصرف

IBSD48,705,4426.13.360الغازية  بغدادIKLV55,700,0003.01.690اللقاحات النتاج الكندي

IMAP33,332,6314.21.080الدوائية المنصورBMNS45,650,0002.50.630المنصور مصرف

BMNS28,886,0003.60.630المنصور مصرفBBOB40,500,0002.20.310بغداد مصرف

TASC13,324,5001.78.100سيل اسياIMAP30,990,8531.71.080الدوائية المنصور

1,748,977,16395.28728,467,89391.91

792,560,442الكلي مجموع1,835,608,373الكلي 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

2019/11/14

 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 عدد513,388,606

5المتدولة الشركات

1المرتفعة503,602,524

1المنخفضة

3المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4600.4702.17للتأمين االهلية

NDSA0.8000.700-12.50للتأمين السالم دار

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)

BINT499,000,00099.11.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00097.21.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBLAD11,550,0002.20.100االسالمي العطاء مصرف

NDSA1,448,0240.30.700للتأمين السالم دارNDSA2,028,6060.40.700للتأمين السالم دار

BLAD1,155,0000.20.100االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

NAHF23,5000.00.470للتأمين االهليةNAHF50,0000.00.470للتأمين االهلية

513,388,606100.00503,602,524100.00

503,602,524الكلي مجموع513,388,606الكلي 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

2019/11/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


