
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.47471,238,212 االغالق

28المتدولة الشركات0.68% التغير نسبه

11المرتفعة3.28247,570,923(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره266

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

BNAI0.9000.850-5.56االسالمي الوطني المصرفIMOS6.5507.0006.87الحديثة الخياطة

SBPT21.00020.500-2.38الركاب لنقل بغدادBNOI0.5900.6205.08االهلي المصرف

IKLV1.6801.660-1.19اللقاحات النتاج الكنديSMOF16.00016.8005.00االلعاب لمدن الموصل

AIPM4.8004.770-0.62اللحوم تسويقBCOI0.4400.4604.55التجاري المصرف

IMIB2.3602.350-0.42والدراجات المعدنيةSMRI1.6801.7403.57العقارية  المعمورة

BIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

NAME0.4700.4802.13للتأمين االمين

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)

BCOI63,645,00025.70.460التجاري المصرفBUND164,270,00034.90.060المتحد المصرف

IBSD39,635,50216.03.340الغازية  بغدادBCOI140,300,00029.80.460التجاري المصرف

INCP25,493,09510.31.330الكيمياوية الصناعاتBIBI41,500,0008.80.300االستثمار مصرف

SMRI12,090,1494.91.740العقارية  المعمورةBIME27,000,0005.70.100االوسط الشرق مصرف

BIBI12,040,0004.90.300االستثمار مصرفINCP19,171,5004.11.330الكيمياوية الصناعات

BUND9,856,2004.00.060المتحد المصرفIBSD11,928,0312.53.340الغازية  بغداد

BNAI9,209,7503.70.850االسالمي الوطني المصرفBNAI10,835,0002.30.850االسالمي الوطني المصرف

415,004,53188.07171,969,69669.46

247,570,923الكلي مجموع471,238,212الكلي 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

2019/11/27

 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 عدد630,552,957

5المتدولة الشركات

2المرتفعة532,523,862

0المنخفضة

3المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1100.13018.18االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.5302.6002.77لالتصاالت الخاتم

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

NAHF0.4500.4500.00للتأمين االهلية

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)

BINT499,000,00093.71.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00079.11.000االسالمي الدولي المصرف

NAHF21,311,4064.00.450للتأمين االهليةBLAD83,234,27813.20.130االسالمي العطاء مصرف

BLAD9,997,4561.90.130االسالمي العطاء مصرفNAHF47,358,6797.50.450للتأمين االهلية

TZNI1,975,0000.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

BTIB240,0000.051.200االسالمي الطيف مصرفBTIB200,0000.031.200االسالمي الطيف مصرف

630,552,957100.00532,523,862100.00

532,523,862الكلي مجموع630,552,957الكلي 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

2019/11/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


