
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.91االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.80471,681,251 االغالق

25المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

10المرتفعة2.89343,509,632(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره338

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

AIRP12.00011.750-2.08الزراعية المنتجاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

IMIB2.8802.850-1.04والدراجات المعدنيةHMAN12.02013.2209.98المنصور فندق

IIDP1.1901.180-0.84للتمور  العراقيةSKTA4.4204.8609.95الكرخ العاب مدينة

IBSD3.3003.280-0.61الغازية  بغدادSILT1.0301.1309.71البري للنقل العراقية

TASC8.4008.350-0.60سيل اسياIRMC10.45011.1907.08الجاهزة االلبسة

BBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

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)

IBSD104,312,43230.43.280الغازية  بغدادBBOB262,035,00055.60.290بغداد مصرف

BBOB75,995,15022.10.290بغداد مصرفBCOI81,000,00017.20.460التجاري المصرف

SKTA58,290,36417.04.860الكرخ العاب مدينةIBSD32,029,6876.83.280الغازية  بغداد

BCOI37,050,00010.80.460التجاري المصرفBUND28,500,0006.00.070المتحد المصرف

TASC13,551,5003.98.350سيل اسياBBAY20,000,0004.20.100بابل مصرف

SMRI12,076,2733.51.720العقارية  المعمورةSKTA12,263,2542.64.860الكرخ العاب مدينة

AIPM5,768,5001.74.800اللحوم تسويقBSUC7,076,1751.50.510سومر مصرف

442,904,11693.90307,044,21889.38

343,509,632الكلي مجموع471,681,251الكلي 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

2019/12/15

 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 عدد123,055,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة119,771,000

1المنخفضة

4المستقره38

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2900.3003.45االسالمي العطاء مصرف

BINT2.0602.0600.00االسالمي الدولي المصرف

NDSA0.7000.670-4.29للتأمين السالم دار

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

IKHC1.4001.4000.00االنشائية  الخازر

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)

BAIB110,000,00091.81.100العراق اسيا مصرفBAIB100,000,00081.31.100العراق اسيا مصرف

BLAD6,575,0005.50.300االسالمي العطاء مصرفBLAD21,350,00017.30.300االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,976,0001.62.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.62.600لالتصاالت الخاتم

BINT822,0000.72.060االسالمي الدولي المصرفNDSA500,0000.40.670للتأمين السالم دار

NDSA335,0000.30.670للتأمين السالم دارBINT400,0000.32.060االسالمي الدولي المصرف

IKHC63,0000.11.400االنشائية  الخازرIKHC45,0000.01.400االنشائية  الخازر

123,055,000100.00119,771,000100.00

119,771,000الكلي مجموع123,055,000الكلي 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

2019/12/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


