
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.74870,367,331 االغالق

26المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

9المرتفعة0.652,205,236,146(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره276

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

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفIMAP1.0801.1203.70الدوائية المنصور

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

INCP1.3401.330-0.75الكيمياوية الصناعاتBIIB0.3800.3902.63االسالمي  المصرف

HBAY70.00069.900-0.14بابل فندقSMOF15.15015.5002.31االلعاب لمدن الموصل

IMIB2.3002.3502.17والدراجات المعدنية

NGIR0.5800.5901.72للتأمين الخليج

SMRI1.6901.7101.18العقارية  المعمورة

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)

IBSD1,991,946,23190.33.300الغازية  بغدادIBSD603,620,07069.43.300الغازية  بغداد

SMRI54,700,0792.51.710العقارية  المعمورةIMAP40,600,7244.71.120الدوائية المنصور

IMAP44,629,7822.01.120الدوائية المنصورBBOB39,000,0004.50.310بغداد مصرف

INCP41,461,2511.91.330الكيمياوية الصناعاتBUND33,996,0963.90.060المتحد المصرف

BBOB12,000,0000.50.310بغداد مصرفSMRI31,933,0833.71.710العقارية  المعمورة

IIDP11,190,5820.51.180للتمور  العراقيةINCP31,175,0013.61.330الكيمياوية الصناعات

SMOF10,069,4000.515.500االلعاب لمدن الموصلBIME30,000,0003.40.100االوسط الشرق مصرف

810,324,97493.102,165,997,32598.22

2,205,236,146الكلي مجموع870,367,331الكلي 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

2019/11/21

 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 عدد499,440,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة499,712,000

2المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.6002.530-2.69لالتصاالت الخاتم

IHFI1.4501.350-6.90المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT499,000,00099.91.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00099.91.000االسالمي الدولي المصرف

IHFI459,0000.11.350المنزلي صناعةاالثاثIHFI340,0000.11.350المنزلي صناعةاالثاث

TZNI253,0000.12.530لالتصاالت الخاتمTZNI100,0000.022.530لالتصاالت الخاتم

499,440,000100.00499,712,000100.00

499,712,000الكلي مجموع499,440,000الكلي 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

2019/11/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


