
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.69االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.411,141,808,294 االغالق

26المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

6المرتفعة0.28532,463,963-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره380

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC11.45011.000-3.93الجاهزة االلبسةIMOS5.9206.3006.42الحديثة الخياطة

IMAP1.1701.130-3.42الدوائية المنصورBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفSKTA3.9003.9601.54الكرخ العاب مدينة

SMOF17.00016.700-1.76االلعاب لمدن الموصلIMIB2.3602.3700.42والدراجات المعدنية

IITC8.7508.600-1.71للسجاد العراقيةHBAG8.3008.3200.24بغداد فندق

INCP1.3501.330-1.48الكيمياوية الصناعاتSBPT22.00022.0500.23الركاب لنقل بغداد

SMRI1.7101.690-1.17العقارية  المعمورة

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)

BBOB183,990,50034.60.310بغداد مصرفBBOB613,285,00053.70.310بغداد مصرف

INCP74,621,50014.01.330الكيمياوية الصناعاتBCOI165,270,91314.50.440التجاري المصرف

BCOI72,767,39213.70.440التجاري المصرفBMFI104,743,0009.20.160الموصل مصرف

IMOS38,220,9497.26.300الحديثة الخياطةBIBI77,857,3936.80.290االستثمار مصرف

IMAP37,356,0007.01.130الدوائية المنصورINCP55,550,0004.91.330الكيمياوية الصناعات

SMOF27,377,0005.116.700االلعاب لمدن الموصلBIME39,000,0003.40.100االوسط الشرق مصرف

BIBI22,527,7394.20.290االستثمار مصرفIMAP32,550,0002.91.130الدوائية المنصور

1,088,256,30695.31456,861,08085.80

532,463,963الكلي مجموع1,141,808,294الكلي 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

2019/11/25

 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 عدد525,560,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة503,476,100

0المنخفضة

4المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.3501.3600.74المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1100.1100.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BINT499,000,00099.11.000االسالمي الدولي المصرفBINT499,000,00094.91.000االسالمي الدولي المصرف

BLAD2,524,5000.50.110االسالمي العطاء مصرفBLAD22,950,0004.40.110االسالمي العطاء مصرف

BROI1,140,0000.20.380األئتمان مصرفBROI3,000,0000.60.380األئتمان مصرف

IHFI804,2000.21.360المنزلي صناعةاالثاثIHFI590,0000.11.360المنزلي صناعةاالثاث

BZII7,4000.0010.370العراق زين مصرفBZII20,0000.0040.370العراق زين مصرف

525,560,000100.00503,476,100100.00

503,476,100الكلي مجموع525,560,000الكلي 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

2019/11/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


