
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.22االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.93689,694,519 االغالق

27المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

9المرتفعة1.71587,956,744(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره325

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

SBPT20.50018.100-11.71الركاب لنقل بغدادBIME0.0900.10011.11االوسط الشرق مصرف

SKTA5.2004.850-6.73الكرخ العاب مدينةSILT1.1301.2409.73البري للنقل العراقية

AIPM4.8004.700-2.08اللحوم تسويقBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

IIDP1.1701.150-1.71للتمور  العراقيةBMNS0.6300.6503.17المنصور مصرف

HBAY73.95073.000-1.28بابل فندقTASC8.4008.6502.98سيل اسيا

IKLV1.6601.650-0.60اللقاحات النتاج الكنديINCP1.4101.4502.84الكيمياوية الصناعات

IMIB2.8502.840-0.35والدراجات المعدنيةNAME0.4900.5002.04للتأمين االمين

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)

IIDP241,353,20641.01.150للتمور  العراقيةIIDP209,768,62830.41.150للتمور  العراقية

SKTA59,208,65010.14.850الكرخ العاب مدينةBBOB123,500,00017.90.300بغداد مصرف

INCP46,065,2357.81.450الكيمياوية الصناعاتBBAY119,999,72717.40.120بابل مصرف

BMNS42,495,0007.20.650المنصور مصرفBMNS66,100,0009.60.650المنصور مصرف

BBOB37,050,0006.30.300بغداد مصرفBIME38,000,0005.50.100االوسط الشرق مصرف

IRMC37,020,3006.311.000الجاهزة االلبسةINCP31,967,1884.61.450الكيمياوية الصناعات

SMRI20,510,5613.51.730العقارية  المعمورةBGUC14,000,0002.00.130الخليج مصرف

603,335,54387.48483,702,95282.27

587,956,744الكلي مجموع689,694,519الكلي 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

2019/12/17

 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 عدد30,970,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,325,700

1المنخفضة

2المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.4001.4503.57المنزلي صناعةاالثاث

SAEI0.7000.690-1.43العقارية  االمين

BLAD0.2800.2800.00االسالمي العطاء 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)

BLAD8,285,50080.20.280االسالمي العطاء مصرفBLAD30,150,00097.40.280االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,976,00019.12.600لالتصاالت الخاتمTZNI760,0002.52.600لالتصاالت الخاتم

IHFI43,5000.41.450المنزلي صناعةاالثاثSAEI30,0000.10.690العقارية  االمين

SAEI20,7000.20.690العقارية  االمينIHFI30,0000.11.450المنزلي صناعةاالثاث

30,970,000100.0010,325,700100.00

10,325,700الكلي مجموع30,970,000الكلي 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

2019/12/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


