
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.27االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.26585,907,782 االغالق

25المتدولة الشركات0.002-% التغير نسبه

6المرتفعة0.01270,138,174-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره299

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.8202.700-4.26والدراجات المعدنيةSMOF16.00016.3001.88االلعاب لمدن الموصل

IKLV1.6901.670-1.18اللقاحات النتاج الكنديHBAY71.00072.0001.41بابل فندق

IMAP1.0701.060-0.93الدوائية المنصورHPAL9.4009.5001.06فلسطين فندق

IBSD3.3003.290-0.30الغازية  بغدادAIRP9.91010.0000.91الزراعية المنتجات

IIDP1.1601.1700.86للتمور  العراقية

INCP1.3501.3600.74الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB113,341,16042.00.290بغداد مصرفBBOB390,831,58566.70.290بغداد مصرف

BMNS33,705,00012.50.630المنصور مصرفBMNS53,500,0009.10.630المنصور مصرف

TASC17,742,2896.68.100سيل اسياBIBI35,467,5326.10.290االستثمار مصرف

INCP14,079,5885.21.360الكيمياوية الصناعاتBUND24,000,0004.10.060المتحد المصرف

SKTA13,743,0315.13.950الكرخ العاب مدينةBIME17,000,0002.90.100االوسط الشرق مصرف

SMOF12,433,7954.616.300االلعاب لمدن الموصلBASH15,000,0002.60.230اشور مصرف

HBAY12,223,2004.572.000بابل فندقINCP10,352,6381.81.360الكيمياوية الصناعات

546,151,75593.21217,268,06280.43

270,138,174الكلي مجموع585,907,782الكلي 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

2019/12/5

 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 عدد44,873,774

6المتدولة الشركات

3المرتفعة13,247,446

1المنخفضة

2المستقره46

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1900.22015.79االسالمي العطاء مصرف

BINT1.3501.4608.15االسالمي الدولي المصرف

IHFI1.3601.3902.21المنزلي صناعةاالثاث

SAEI0.7200.7200.00العقارية  االمين

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرف

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)

BLAD8,318,42062.80.220االسالمي العطاء مصرفBLAD37,811,00084.30.220االسالمي العطاء مصرف

BROI2,091,52615.80.370األئتمان مصرفBROI5,652,77412.60.370األئتمان مصرف

TZNI1,976,00014.92.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0001.72.600لالتصاالت الخاتم

BINT584,0004.41.460االسالمي الدولي المصرفBINT400,0000.91.460االسالمي الدولي المصرف

IHFI206,5001.61.390المنزلي صناعةاالثاثIHFI150,0000.31.390المنزلي صناعةاالثاث

SAEI71,0000.50.720العقارية  االمينSAEI100,0000.20.720العقارية  االمين

44,873,774100.0013,247,446100.00

13,247,446الكلي مجموع44,873,774الكلي 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

2019/12/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


