
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.31613,301,320 االغالق

26المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

9المرتفعة1.42508,685,728(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره298

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفAAHP1.0001.10010.00الزراعي لالنتاج االهلية

SILT1.1901.160-2.52البري للنقل العراقيةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

TASC8.5008.400-1.18سيل اسياBBAY0.1300.1407.69بابل مصرف

IMIB2.8102.780-1.07والدراجات المعدنيةNAME0.5500.5703.64للتأمين االمين

SKTA4.8404.830-0.21الكرخ العاب مدينةBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

HBAY80.30082.7503.05بابل فندق

INCP1.4501.4802.07الكيمياوية 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)

IBSD133,573,28626.33.290الغازية  بغدادBBOB397,441,11564.80.310بغداد مصرف

BBOB121,331,74623.90.310بغداد مصرفIIDP76,000,00012.41.150للتمور  العراقية

IIDP87,400,00017.21.150للتمور  العراقيةIBSD41,040,5346.73.290الغازية  بغداد

SKTA58,864,33011.64.830الكرخ العاب مدينةINCP22,868,9243.71.480الكيمياوية الصناعات

INCP33,699,4406.61.480الكيمياوية الصناعاتBGUC12,200,7732.00.140الخليج مصرف

HBAY18,271,2883.682.750بابل فندقSKTA12,071,0002.04.830الكرخ العاب مدينة

SILT12,545,2142.51.160البري للنقل العراقيةBIME12,000,0002.00.100االوسط الشرق مصرف

573,622,34693.53465,685,30391.55

508,685,728الكلي مجموع613,301,320الكلي 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

2019/12/19

 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 عدد62,276,726

4المتدولة الشركات

1المرتفعة19,429,636

0المنخفضة

3المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.4602.22للتأمين االهلية

BLAD0.2400.2400.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت 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)

BLAD12,416,48063.90.240االسالمي العطاء مصرفBLAD51,100,00082.10.240االسالمي العطاء مصرف

BROI3,650,55618.80.380األئتمان مصرفBROI9,606,72615.40.380األئتمان مصرف

TZNI3,232,60016.62.500لالتصاالت الخاتمTZNI1,290,0002.12.500لالتصاالت الخاتم

NAHF130,0000.70.460للتأمين االهليةNAHF280,0000.40.460للتأمين االهلية

62,276,726100.0019,429,636100.00

19,429,636الكلي مجموع62,276,726الكلي 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

2019/12/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


