
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.06516,609,013 االغالق

30المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

9المرتفعة0.192,205,468,696-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

17المستقره298

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفBNAI0.8500.9309.41االسالمي الوطني المصرف

IMIB2.3502.300-2.13والدراجات المعدنيةIITC8.4808.7503.18للسجاد العراقية

IMAP1.0901.080-0.92الدوائية المنصورIRMC10.50010.8303.14الجاهزة االلبسة

TASC8.1008.090-0.12سيل اسياIMOS5.6005.7001.79الحديثة الخياطة

IIDP1.1501.1701.74للتمور  العراقية

HNTI8.8509.0001.69السياحية االستثمارات

SMOF14.60014.7501.03االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC1,952,527,19088.58.090سيل اسياTASC241,351,00046.78.090سيل اسيا

INCP57,158,0002.61.340الكيمياوية الصناعاتBIBI53,000,00010.30.290االستثمار مصرف

IIDP50,509,9822.31.170للتمور  العراقيةBIME45,450,0008.80.100االوسط الشرق مصرف

IBSD32,184,6331.53.300الغازية  بغدادIIDP43,557,0008.41.170للتمور  العراقية

BIBI15,370,0000.70.290االستثمار مصرفINCP42,600,0008.21.340الكيمياوية الصناعات

SMOF14,068,2340.614.750االلعاب لمدن الموصلBBOB20,000,0003.90.310بغداد مصرف

IMAP13,775,0000.61.080الدوائية المنصورBUND18,300,0003.50.060المتحد المصرف

464,258,00089.872,135,593,03996.83

2,205,468,696الكلي مجموع516,609,013الكلي 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

2019/11/19

 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 عدد601,457,500

5المتدولة الشركات

1المرتفعة612,250,700

0المنخفضة

4المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI85.00090.0005.88الكيماوية الصنائع

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

NAHF0.4600.4600.00للتأمين االهلية

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)

BINT499,500,00081.61.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,500,00083.01.000االسالمي الدولي المصرف

BAIB110,000,00018.01.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00016.61.100العراق اسيا مصرف

TZNI1,976,0000.32.600لالتصاالت الخاتمNAHF1,195,0000.20.460للتأمين االهلية

NAHF549,7000.10.460للتأمين االهليةTZNI760,0000.12.600لالتصاالت الخاتم

IMCI225,0000.0490.000الكيماوية الصنائعIMCI2,5000.000490.000الكيماوية الصنائع

601,457,500100.00612,250,700100.00

612,250,700الكلي مجموع601,457,500الكلي 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

2019/11/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


