
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.75716,951,772 االغالق

29المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

10المرتفعة0.95513,190,472(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره296

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

AIRP9.5008.750-7.89الزراعية المنتجاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

INCP1.2701.230-3.15الكيمياوية الصناعاتBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرفSNUC0.3300.3506.06للمقاوالت النخبة

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقSMOF13.25014.0005.66االلعاب لمدن الموصل

HBAY69.50071.0002.16بابل فندق

HPAL9.1509.3001.64فلسطين فندق

IKLV1.6501.6701.21اللقاحات النتاج الكندي

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)

INCP169,676,00033.11.230الكيمياوية الصناعاتBBOB315,500,00044.00.310بغداد مصرف

IKLV128,982,50025.11.670اللقاحات النتاج الكنديINCP139,300,00019.41.230الكيمياوية الصناعات

BBOB97,805,00019.10.310بغداد مصرفBUND101,163,69414.10.070المتحد المصرف

SMOF24,847,3864.814.000االلعاب لمدن الموصلIKLV77,250,00010.81.670اللقاحات النتاج الكندي

IBSD20,270,9833.93.300الغازية  بغدادBMNS20,400,0002.80.640المنصور مصرف

BMNS13,056,0002.50.640المنصور مصرفBIBI10,675,7501.50.260االستثمار مصرف

HBAY7,105,9501.471.000بابل فندقNAME10,050,0001.40.480للتأمين االمين

674,339,44494.06461,743,81889.98

513,190,472الكلي مجموع716,951,772الكلي 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

2019/11/13

 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 عدد599,960,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة611,256,000

1المنخفضة

3المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4801.400-5.41االنشائية  الخازر

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT499,000,00081.61.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00083.21.000االسالمي الدولي المصرف

BAIB110,000,00018.01.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00016.71.100العراق اسيا مصرف

TZNI1,976,0000.32.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

IKHC280,0000.051.400االنشائية  الخازرIKHC200,0000.031.400االنشائية  الخازر

599,960,000100.00611,256,000100.00

611,256,000الكلي مجموع599,960,000الكلي 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

2019/11/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


