
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.25589,156,568 االغالق

29المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

3المرتفعة0.18507,204,014-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

18المستقره390

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

IMOS5.8005.600-3.45الحديثة الخياطةSMOF14.00014.6004.29االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

IRMC10.60010.500-0.94الجاهزة االلبسةSKTA3.8003.8200.53الكرخ العاب مدينة

IMAP1.1001.090-0.91الدوائية المنصور

INCP1.3501.340-0.74الكيمياوية الصناعات

SMRI1.7001.690-0.59العقارية  المعمورة

SBPT20.72020.600-0.58الركاب لنقل 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)

INCP158,079,27531.21.340الكيمياوية الصناعاتBUND141,601,05324.00.060المتحد المصرف

IIDP87,194,48517.21.150للتمور  العراقيةINCP118,171,50020.11.340الكيمياوية الصناعات

IKLV69,552,00013.71.680اللقاحات النتاج الكنديBIME99,100,00016.80.100االوسط الشرق مصرف

SMOF35,115,2506.914.600االلعاب لمدن الموصلIIDP75,821,36812.91.150للتمور  العراقية

IBSD28,585,3165.63.300الغازية  بغدادIKLV41,400,0007.01.680اللقاحات النتاج الكندي

SKTA25,298,6005.03.820الكرخ العاب مدينةBIBI26,300,0004.50.290االستثمار مصرف

BIME9,910,0002.00.100االوسط الشرق مصرفBCOI17,810,0003.00.450التجاري المصرف

520,203,92188.30413,734,92681.57

507,204,014الكلي مجموع589,156,568الكلي 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

2019/11/18

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد499,762,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة500,978,000

0المنخفضة

3المستقره12

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)

BINT499,000,00099.61.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00099.81.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.600لالتصاالت الخاتم

BRTB2,0000.01.000التجاري االقليم مصرفBRTB2,0000.01.000التجاري االقليم مصرف

499,762,000100.00500,978,000100.00

500,978,000الكلي مجموع499,762,000الكلي 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

2019/11/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


