
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد487.22686,243,788 االغالق

24المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

9المرتفعة0.42602,248,780(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره425

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

BIME0.1000.090-10.00االوسط الشرق مصرفBBAY0.1000.11010.00بابل مصرف

AAHP1.1001.000-9.09الزراعي لالنتاج االهليةSKTA4.8605.2007.00الكرخ العاب مدينة

IRMC11.19010.900-2.59الجاهزة االلبسةBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

IMOS6.2506.100-2.40الحديثة الخياطةBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

HPAL9.5009.300-2.11فلسطين فندقAIRP11.75012.0002.13الزراعية المنتجات

HMAN13.22013.000-1.66المنصور فندقNAME0.4800.4902.08للتأمين االمين

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةINCP1.3901.4101.44الكيمياوية 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)

SKTA143,634,05723.85.200الكرخ العاب مدينةBBOB304,546,73544.40.300بغداد مصرف

IBSD111,793,31318.63.290الغازية  بغدادIIDP93,200,00013.61.170للتمور  العراقية

IIDP109,024,00018.11.170للتمور  العراقيةBBAY69,845,11810.20.110بابل مصرف

BBOB91,364,02115.20.300بغداد مصرفBCOI62,300,0009.10.460التجاري المصرف

BCOI28,658,0004.80.460التجاري المصرفBIME34,339,2635.00.090االوسط الشرق مصرف

INCP27,121,8614.51.410الكيمياوية الصناعاتIBSD34,324,3295.03.290الغازية  بغداد

TASC18,773,4123.18.400سيل اسياSKTA28,034,0924.15.200الكرخ العاب مدينة

626,589,53791.31530,368,66388.06

602,248,780الكلي مجموع686,243,788الكلي 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

2019/12/16

 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 عدد105,552,803

7المتدولة الشركات

0المرتفعة44,105,145

3المنخفضة

4المستقره52

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.4500.00للتأمين االهلية

BINT2.0602.010-2.43االسالمي الدولي المصرف

SAEI0.7200.700-2.78العقارية  االمين

BLAD0.3000.280-6.67االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

NDSA0.6700.6700.00للتأمين السالم دار

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)

BROI19,380,00043.90.380األئتمان مصرفBROI51,000,00048.30.380األئتمان مصرف

BLAD13,744,00031.20.280االسالمي العطاء مصرفBLAD48,300,00045.80.280االسالمي العطاء مصرف

BINT8,040,00018.22.010االسالمي الدولي المصرفBINT4,000,0003.82.010االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,976,0004.52.600لالتصاالت الخاتمNDSA1,079,0181.00.670للتأمين السالم دار

NDSA722,9421.60.670للتأمين السالم دارTZNI760,0000.72.600لالتصاالت الخاتم

SAEI154,0000.30.700العقارية  االمينSAEI220,0000.20.700العقارية  االمين

NAHF88,2030.20.450للتأمين االهليةNAHF193,7850.20.450للتأمين االهلية

105,552,803100.0044,105,145100.00

44,105,145الكلي مجموع105,552,803الكلي 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

2019/12/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


