
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.26306,225,047 االغالق

26المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

3المرتفعة1.54210,220,660-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره236

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

IRMC10.65010.300-3.29الجاهزة االلبسةIMIB2.3502.3700.85والدراجات المعدنية

IMAP1.1201.090-2.68الدوائية المنصورAIPM4.7904.8300.84اللحوم تسويق

SBPT20.50020.000-2.44الركاب لنقل بغدادINCP1.3301.3400.75الكيمياوية الصناعات

SMRI1.7401.700-2.30العقارية  المعمورة

SMOF16.20016.000-1.23االلعاب لمدن الموصل

IBSD3.3403.300-1.20الغازية  بغداد

SKTA3.9203.900-0.51الكرخ العاب مدينة

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)

IMAP45,136,97021.51.090الدوائية المنصورBUND66,094,08721.60.060المتحد المصرف

INCP35,018,63516.71.340الكيمياوية الصناعاتBCOI64,730,76821.10.460التجاري المصرف

BCOI29,776,15314.20.460التجاري المصرفIMAP41,616,48613.61.090الدوائية المنصور

BKUI10,900,0005.21.090كوردستان مصرفINCP26,245,2148.61.340الكيمياوية الصناعات

SMOF10,048,0004.816.000االلعاب لمدن الموصلBIBI22,039,9257.20.290االستثمار مصرف

NAME9,010,7464.30.480للتأمين االمينNAME18,772,3886.10.480للتأمين االمين

SKTA8,936,8384.33.900الكرخ العاب مدينةBIME17,000,0005.60.100االوسط الشرق مصرف

256,498,86883.76148,827,34170.80

210,220,660الكلي مجموع306,225,047الكلي 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

2019/12/1

 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 عدد443,193,507

4المتدولة الشركات

1المرتفعة388,416,171

0المنخفضة

3المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.18020.00االسالمي العطاء مصرف

BINT1.0001.0000.00االسالمي الدولي المصرف

IMCI100.000100.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

BINT374,000,00096.31.000االسالمي الدولي المصرفBINT374,000,00084.41.000االسالمي الدولي المصرف

BLAD12,240,1713.20.180االسالمي العطاء مصرفBLAD68,431,50715.40.180االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,976,0000.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.600لالتصاالت الخاتم

IMCI200,0000.1100.000الكيماوية الصنائعIMCI2,0000.0100.000الكيماوية الصنائع

443,193,507100.00388,416,171100.00

388,416,171الكلي مجموع443,193,507الكلي 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

2019/12/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


