
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.72االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.802,551,654,515 االغالق

28المتدولة الشركات0.19-% التغير نسبه

4المرتفعة0.922,722,825,451-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

16المستقره448

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

INCP1.3601.270-6.62الكيمياوية الصناعاتNAME0.4700.4802.13للتأمين االمين

AIPM5.1504.900-4.85اللحوم تسويقHBAY69.00069.5000.72بابل فندق

IMAP1.0801.050-2.78الدوائية المنصورIKLV1.6401.6500.61اللقاحات النتاج الكندي

IMIB2.3502.300-2.13والدراجات المعدنيةSKTA3.7503.7600.27الكرخ العاب مدينة

IIDP1.1601.140-1.72للتمور  العراقية

HPAL9.2009.150-0.54فلسطين فندق

IBSD3.3103.300-0.30الغازية  بغداد

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)

IBSD2,013,718,10974.03.300الغازية  بغدادBIBI1,164,720,99445.60.260االستثمار مصرف

BIBI302,827,05811.10.260االستثمار مصرفIBSD610,225,06123.93.300الغازية  بغداد

IKLV136,348,1505.01.650اللقاحات النتاج الكنديBUND474,030,69118.60.060المتحد المصرف

INCP124,933,4594.61.270الكيمياوية الصناعاتINCP94,405,4623.71.270الكيمياوية الصناعات

IMAP33,741,1001.21.050الدوائية المنصورIKLV83,002,5003.31.650اللقاحات النتاج الكندي

BUND28,441,8411.00.060المتحد المصرفIMAP31,745,0001.21.050الدوائية المنصور

TASC12,318,7000.58.100سيل اسياBBOB31,450,0001.20.310بغداد مصرف

2,489,579,70897.572,652,328,41897.41

2,722,825,451الكلي مجموع2,551,654,515الكلي 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

2019/11/12

 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 عدد511,260,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة502,126,000

0المنخفضة

3المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

BINT499,000,00099.41.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00097.61.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBLAD11,500,0002.20.100االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,150,0000.20.100االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

511,260,000100.00502,126,000100.00

502,126,000الكلي مجموع511,260,000الكلي 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

2019/11/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


