
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.69341,518,326 االغالق

22المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

12المرتفعة0.95338,112,641(نقطه)التغير مقدار

0المنخفضة

10المستقره350

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

SMOF15.50017.0009.68االلعاب لمدن الموصل

SBPT21.00022.0004.76الركاب لنقل بغداد

IMAP1.1201.1704.46الدوائية المنصور

IRMC11.10011.4503.15الجاهزة االلبسة

SKTA3.8103.9002.36الكرخ العاب مدينة

BCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

INCP1.3301.3501.50الكيمياوية الصناعات

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)

INCP84,217,31524.91.350الكيمياوية الصناعاتBIME133,730,18439.20.100االوسط الشرق مصرف

SMOF62,268,21018.417.000االلعاب لمدن الموصلINCP62,600,23318.31.350الكيمياوية الصناعات

IMAP38,845,45511.51.170الدوائية المنصورIMAP33,402,5269.81.170الدوائية المنصور

IIDP24,885,1007.41.180للتمور  العراقيةBCOI25,407,3817.40.450التجاري المصرف

SKTA16,414,4004.93.900الكرخ العاب مدينةBMFI21,561,8956.30.160الموصل مصرف

TASC16,091,0104.88.090سيل اسياIIDP21,110,0006.21.180للتمور  العراقية

IMOS15,223,2304.55.920الحديثة الخياطةBBOB10,000,0002.90.310بغداد مصرف

307,812,21990.13257,944,72076.29

338,112,641الكلي مجموع341,518,326الكلي 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

2019/11/24

 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 عدد501,350,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة499,664,500

1المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1000.11010.00االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4600.450-2.17للتأمين االهلية

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

VZAF0.3300.3300.00لالستثمار الزوراء

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 المصرفBINT499,000,00099.51.000االسالمي الدولي المصرف

NAHF450,0000.10.450للتأمين االهليةBLAD1,050,0000.20.110االسالمي العطاء مصرف

BLAD115,5000.020.110االسالمي العطاء مصرفNAHF1,000,0000.20.450للتأمين االهلية

VZAF99,0000.020.330لالستثمار الزوراءVZAF300,0000.10.330لالستثمار الزوراء

501,350,000100.00499,664,500100.00

499,664,500الكلي مجموع501,350,000الكلي 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

2019/11/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


