
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.27884,488,674 االغالق

25المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

6المرتفعة0.04384,255,986-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره306

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

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفAIRP9.0109.9109.99الزراعية المنتجات

IIDP1.1801.160-1.69للتمور  العراقيةIMIB2.6002.8208.46والدراجات المعدنية

HPAL9.5509.400-1.57فلسطين فندقSBPT20.00020.5002.50الركاب لنقل بغداد

IMAP1.0801.070-0.93الدوائية المنصورIKLV1.6501.6902.42اللقاحات النتاج الكندي

AIPM4.8104.9001.87اللحوم تسويق

HBAY70.00071.0001.43بابل فندق

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)

BGUC58,670,00015.30.130الخليج مصرفBGUC451,300,00051.00.130الخليج مصرف

BBOB55,716,34814.50.290بغداد مصرفBBOB192,125,33821.70.290بغداد مصرف

INCP51,998,25013.51.350الكيمياوية الصناعاتSNUC85,090,0909.60.340للمقاوالت النخبة

SKTA44,556,00011.63.950الكرخ العاب مدينةINCP38,285,0004.31.350الكيمياوية الصناعات

SNUC28,930,6317.50.340للمقاوالت النخبةBMFI20,850,0002.40.160الموصل مصرف

IMAP21,603,7505.61.070الدوائية المنصورIMAP20,075,0002.31.070الدوائية المنصور

IBSD17,740,9454.63.300الغازية  بغدادBCOI15,260,9831.70.460التجاري المصرف

822,986,41193.05279,215,92472.66

384,255,986الكلي مجموع884,488,674الكلي 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

2019/12/4

 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 عدد204,679,551

6المتدولة الشركات

2المرتفعة172,017,978

1المنخفضة

3المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.2501.3508.00االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1800.1905.56االسالمي العطاء مصرف

BERI0.4100.380-7.32لالستثمار اربيل مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

SAEI0.7200.7200.00العقارية  االمين

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)

BAIB110,000,00063.91.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00048.91.100العراق اسيا مصرف

SAEI53,933,79231.40.720العقارية  االمينSAEI74,908,04436.60.720العقارية  االمين

BLAD5,255,6863.10.190االسالمي العطاء مصرفBLAD27,661,50713.50.190االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,976,0001.12.600لالتصاالت الخاتمBERI1,000,0000.50.380لالستثمار اربيل مصرف

BINT472,5000.31.350االسالمي الدولي المصرفTZNI760,0000.42.600لالتصاالت الخاتم

BERI380,0000.20.380لالستثمار اربيل مصرفBINT350,0000.21.350االسالمي الدولي المصرف

204,679,551100.00172,017,978100.00

172,017,978الكلي مجموع204,679,551الكلي 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

2019/12/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


