
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.41االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.19336,083,101 االغالق

30المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

4المرتفعة0.22251,004,042-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

15المستقره285

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

SBPT22.05021.000-4.76الركاب لنقل بغدادIMOS6.3006.5503.97الحديثة الخياطة

SMOF16.70016.000-4.19االلعاب لمدن الموصلBNOI0.5700.5903.51االهلي المصرف

IRMC11.00010.600-3.64الجاهزة االلبسةBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفBCIH2.5002.5200.80جيهان مصرف

BNAI0.9300.900-3.23االسالمي الوطني المصرف

SKTA3.9603.890-1.77الكرخ العاب مدينة

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقية

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)

INCP57,393,16522.91.320الكيمياوية الصناعاتBBOB114,700,00034.10.300بغداد مصرف

BBOB34,410,00013.70.300بغداد مصرفINCP43,821,50013.01.320الكيمياوية الصناعات

IIDP18,540,0827.41.170للتمور  العراقيةBIME30,074,0918.90.100االوسط الشرق مصرف

IBSD16,981,0906.83.300الغازية  بغدادBNOI20,328,9786.00.590االهلي المصرف

IMAP15,990,0006.41.130الدوائية المنصورBUND20,000,0006.00.060المتحد المصرف

IRMC14,380,7205.710.600الجاهزة االلبسةIIDP15,980,6744.81.170للتمور  العراقية

BNOI11,722,1074.70.590االهلي المصرفBIBI15,125,0004.50.290االستثمار مصرف

260,030,24377.37169,417,16467.50

251,004,042الكلي مجموع336,083,101الكلي 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

2019/11/26

 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 عدد500,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة499,110,000

0المنخفضة

2المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1100.1100.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BINT499,000,000100.01.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00099.81.000االسالمي الدولي المصرف

BLAD110,0000.020.110االسالمي العطاء مصرفBLAD1,000,0000.20.110االسالمي العطاء مصرف

500,000,000100.00499,110,000100.00

499,110,000الكلي مجموع500,000,000الكلي 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

2019/11/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


