
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.26176,749,968 االغالق

28المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

7المرتفعة0.54205,180,442-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره268

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

IMAP1.0601.010-4.72الدوائية المنصورAIRP10.99012.0009.19الزراعية المنتجات

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفSKTA3.9504.1003.80الكرخ العاب مدينة

AAHP1.1301.100-2.65الزراعي لالنتاج االهليةIMIB2.7002.8003.70والدراجات المعدنية

IMOS6.5006.350-2.31الحديثة الخياطةINCP1.3601.3902.21الكيمياوية الصناعات

HBAY72.25071.000-1.73بابل فندقIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقية

HPAL9.5009.400-1.05فلسطين فندقIITC8.6008.7001.16للسجاد العراقية

IKLV1.6601.650-0.60اللقاحات النتاج الكنديSMOF16.55016.6500.60االلعاب لمدن الموصل

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)

SKTA66,194,30032.34.100الكرخ العاب مدينةBBOB32,700,00018.50.290بغداد مصرف

IMAP23,664,04511.51.010الدوائية المنصورIMAP23,021,82713.01.010الدوائية المنصور

INCP15,971,8757.81.390الكيمياوية الصناعاتSKTA16,435,0009.34.100الكرخ العاب مدينة

TASC13,534,9796.68.100سيل اسياBIBI14,988,4858.50.290االستثمار مصرف

IIDP12,604,5006.11.200للتمور  العراقيةBIME14,360,6358.10.090االوسط الشرق مصرف

BBOB9,483,0004.60.290بغداد مصرفBMNS13,750,0007.80.630المنصور مصرف

IBSD9,348,0004.63.280الغازية  بغدادINCP11,562,5006.51.390الكيمياوية الصناعات

126,818,44771.75150,800,69973.50

205,180,442الكلي مجموع176,749,968الكلي 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

2019/12/9

 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 عدد93,471,001

3المتدولة الشركات

2المرتفعة57,169,410

0المنخفضة

1المستقره61

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2600.31019.23االسالمي العطاء مصرف

BINT1.4601.62010.96االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT32,724,00057.21.620االسالمي الدولي المصرفBLAD72,511,00177.60.310االسالمي العطاء مصرف

BLAD22,469,41039.30.310االسالمي العطاء مصرفBINT20,200,00021.61.620االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0003.52.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.82.600لالتصاالت الخاتم

93,471,001100.0057,169,410100.00

57,169,410الكلي مجموع93,471,001الكلي 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

2019/12/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


