
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.91297,826,619 االغالق

28المتدولة الشركات0.20-% التغير نسبه

7المرتفعة0.98376,002,302-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره316

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

BBOB0.2900.280-3.45بغداد مصرفIBPM1.8001.98010.00التغليف لمواد  بغداد

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفSILT0.9401.0309.57البري للنقل العراقية

SMOF16.62016.100-3.13االلعاب لمدن الموصلSKTA4.3004.4202.79الكرخ العاب مدينة

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفTASC8.2508.4001.82سيل اسيا

INCP1.4001.390-0.71الكيمياوية الصناعاتHBAY71.50072.5001.40بابل فندق

IMIB2.8902.880-0.35والدراجات المعدنيةIITC8.7508.8000.57للسجاد العراقية

IMOS6.2606.250-0.16الحديثة الخياطةHNTI9.0009.0500.56السياحية االستثمارات

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)

IITC79,456,91021.18.800للسجاد العراقيةBBOB104,600,00035.10.280بغداد مصرف

INCP69,062,00018.41.390الكيمياوية الصناعاتINCP49,630,00016.71.390الكيمياوية الصناعات

SKTA50,197,85613.44.420الكرخ العاب مدينةBCOI30,122,72710.10.450التجاري المصرف

BBOB29,934,0008.00.280بغداد مصرفBMNS15,182,2095.10.630المنصور مصرف

TASC25,272,7506.78.400سيل اسياBIME13,000,0004.40.100االوسط الشرق مصرف

IBSD21,419,9105.73.300الغازية  بغدادSILT11,711,3223.91.030البري للنقل العراقية

BCOI13,555,2273.60.450التجاري المصرفSKTA11,488,0713.94.420الكرخ العاب مدينة

235,734,32979.15288,898,65376.83

376,002,302الكلي مجموع297,826,619الكلي 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

2019/12/12

 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 عدد76,603,274

4المتدولة الشركات

3المرتفعة32,911,944

0المنخفضة

1المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.9102.0607.85االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.2800.2903.57االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3700.3802.70األئتمان 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)

BLAD19,713,00059.90.290االسالمي العطاء مصرفBLAD70,250,00091.70.290االسالمي العطاء مصرف

BINT11,019,50033.52.060االسالمي الدولي المصرفBINT5,350,0007.02.060االسالمي الدولي المصرف

TZNI2,106,0006.42.600لالتصاالت الخاتمTZNI810,0001.12.600لالتصاالت الخاتم

BROI73,4440.20.380األئتمان مصرفBROI193,2740.30.380األئتمان مصرف

76,603,274100.0032,911,944100.00

32,911,944الكلي مجموع76,603,274الكلي 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

2019/12/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


