
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.89363,707,679 االغالق

29المتدولة الشركات0.34% التغير نسبه

16المرتفعة1.63387,690,344(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

8المستقره370

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMAP1.0100.950-5.94الدوائية المنصورBIME0.0900.10011.11االوسط الشرق مصرف

BIIB0.4000.390-2.50االسالمي  المصرفBNAI0.9301.0007.53االسالمي الوطني المصرف

IMOS6.3506.260-1.42الحديثة الخياطةSKTA4.1004.3004.88الكرخ العاب مدينة

IIDP1.2001.190-0.83للتمور  العراقيةBASH0.2300.2404.35اشور مصرف

SMOF16.65016.620-0.18االلعاب لمدن الموصلBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

IMIB2.8002.8903.21والدراجات المعدنية

AIPM4.8004.9002.08اللحوم تسويق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD102,952,79826.63.300الغازية  بغدادBBOB99,294,19927.30.290بغداد مصرف

INCP81,072,60020.91.400الكيمياوية الصناعاتBIBI60,111,51516.50.300االستثمار مصرف

SKTA61,494,09115.94.300الكرخ العاب مدينةINCP58,140,00016.01.400الكيمياوية الصناعات

BBOB28,292,3767.30.290بغداد مصرفIBSD31,433,7148.63.300الغازية  بغداد

BIBI17,453,0554.50.300االستثمار مصرفBCOI16,000,0004.40.460التجاري المصرف

IMAP12,426,8063.20.950الدوائية المنصورBUND15,000,0004.10.060المتحد المصرف

TASC12,255,2503.28.250سيل اسياSKTA14,377,0654.04.300الكرخ العاب مدينة

294,356,49380.93315,946,97681.49

387,690,344الكلي مجموع363,707,679الكلي 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

2019/12/11

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد61,765,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة44,042,400

1المنخفضة

2المستقره44
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BLAD0.3100.280-9.68االسالمي العطاء مصرفBINT1.6201.91017.90االسالمي الدولي المصرف

IHFI1.3901.4000.72المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
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الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT28,936,50065.71.910االسالمي الدولي المصرفBLAD45,540,00073.70.280االسالمي العطاء مصرف

BLAD12,688,60028.80.280االسالمي العطاء مصرفBINT15,150,00024.51.910االسالمي الدولي المصرف

TZNI2,023,0004.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI780,0001.32.600لالتصاالت الخاتم

IHFI376,3000.91.400المنزلي صناعةاالثاثIHFI270,0000.41.400المنزلي صناعةاالثاث

SAEI18,0000.00.720العقارية لالستثمارات االمينSAEI25,0000.00.720العقارية لالستثمارات االمين

61,765,000100.0044,042,400100.00

44,042,400الكلي مجموع61,765,000الكلي 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

2019/12/11

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


