
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.80240,690,403 االغالق

28المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

5المرتفعة0.67200,841,715-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

16المستقره279

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

IMOS7.0006.500-7.14الحديثة الخياطةBNAI0.8500.9005.88االسالمي الوطني المصرف

SMOF16.80016.200-3.57االلعاب لمدن الموصلNGIR0.5900.6001.69للتأمين الخليج

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفSKTA3.9003.9200.51الكرخ العاب مدينة

BNOI0.6200.600-3.23االهلي المصرفIRMC10.60010.6500.47الجاهزة االلبسة

IMAP1.1301.120-0.88الدوائية المنصورAIPM4.7704.7900.42اللحوم تسويق

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقية

IKLV1.6601.650-0.60اللقاحات النتاج الكندي

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)

INCP28,299,10014.11.330الكيمياوية الصناعاتBCOI45,000,00018.70.460التجاري المصرف

IBSD27,848,21513.93.340الغازية  بغدادBIME40,000,00016.60.100االوسط الشرق مصرف

HBAY24,594,50012.270.000بابل فندقBUND38,846,80416.10.060المتحد المصرف

BCOI20,700,00010.30.460التجاري المصرفINCP21,270,0008.81.330الكيمياوية الصناعات

SMRI15,621,3147.81.740العقارية  المعمورةIIDP11,300,0004.71.170للتمور  العراقية

IIDP13,161,0006.61.170للتمور  العراقيةNAME11,250,0004.70.480للتأمين االمين

IMAP11,449,0495.71.120الدوائية المنصورBMFI10,750,0004.50.160الموصل مصرف

178,416,80474.13141,673,17870.54

200,841,715الكلي مجموع240,690,403الكلي 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

2019/11/28

 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 عدد514,578,166

7المتدولة الشركات

2المرتفعة512,036,432

1المنخفضة

4المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1300.15015.38االسالمي العطاء مصرف

IMCI90.000100.00011.11الكيماوية الصنائع

BERI0.6000.500-16.67لالستثمار اربيل مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

IHFI1.3601.3600.00المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

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)

BINT499,000,00097.51.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00097.01.000االسالمي الدولي المصرف

IMCI7,862,5001.5100.000الكيماوية الصنائعBLAD13,165,7222.60.150االسالمي العطاء مصرف

TZNI2,002,0000.42.600لالتصاالت الخاتمBERI1,000,0000.20.500لالستثمار اربيل مصرف

BLAD1,932,8580.40.150االسالمي العطاء مصرفTZNI770,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

IHFI728,7140.11.360المنزلي صناعةاالثاثIHFI535,8190.11.360المنزلي صناعةاالثاث

BERI500,0000.10.500لالستثمار اربيل مصرفIMCI78,6250.02100.000الكيماوية الصنائع

BZII10,3600.0020.370العراق زين مصرفBZII28,0000.010.370العراق زين مصرف

514,578,166100.00512,036,432100.00

512,036,432الكلي مجموع514,578,166الكلي 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

2019/11/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


