
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.091,279,545,189 االغالق

27المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

8المرتفعة0.032,241,496,842(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره272

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

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفBNOI0.5200.5709.62االهلي المصرف

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

SKTA3.8403.810-0.78الكرخ العاب مدينةSMOF14.75015.1502.71االلعاب لمدن الموصل

HPAL9.2009.150-0.54فلسطين فندقIMOS5.7005.8502.63الحديثة الخياطة

BCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

AIPM4.8004.9002.08اللحوم تسويق

IRMC10.83011.0001.57الجاهزة االلبسة

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)

IBSD1,983,384,48088.53.300الغازية  بغدادIBSD601,025,60047.03.300الغازية  بغداد

INCP69,969,6503.11.340الكيمياوية الصناعاتBMFI321,823,63425.20.160الموصل مصرف

BMFI51,476,7812.30.160الموصل مصرفBIME162,000,00012.70.100االوسط الشرق مصرف

BCOI24,565,8291.10.450التجاري المصرفBCOI55,331,4294.30.450التجاري المصرف

SMOF19,066,6070.915.150االلعاب لمدن الموصلINCP51,900,0004.11.340الكيمياوية الصناعات

BIME16,200,0000.70.100االوسط الشرق مصرفBIBI19,798,1041.50.280االستثمار مصرف

SMRI10,492,2480.51.690العقارية  المعمورةBBOB17,000,0001.30.300بغداد مصرف

1,228,878,76796.042,175,155,59697.04

2,241,496,842الكلي مجموع1,279,545,189الكلي 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

2019/11/20

 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 عدد502,412,647

5المتدولة الشركات

0المرتفعة502,384,838

0المنخفضة

5المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

IMCI90.00090.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

BINT499,000,00099.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00099.31.000االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0000.42.600لالتصاالت الخاتمNAHF1,649,6470.30.460للتأمين االهلية

NAHF758,8380.20.460للتأمين االهليةBROI1,000,0000.20.380األئتمان مصرف

BROI380,0000.10.380األئتمان مصرفTZNI760,0000.22.600لالتصاالت الخاتم

IMCI270,0000.190.000الكيماوية الصنائعIMCI3,0000.00190.000الكيماوية الصنائع

502,412,647100.00502,384,838100.00

502,384,838الكلي مجموع502,412,647الكلي 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

2019/11/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




