
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.93االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.501,280,712,723 االغالق

27المتدولة الشركات0.49-% التغير نسبه

6المرتفعة2.43998,062,713-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره571

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

HBAY83.00075.000-9.64بابل فندقIRMC12.00013.1509.58الجاهزة االلبسة

BBAY0.1400.130-7.14بابل مصرفSILT1.1801.2304.24البري للنقل العراقية

NGIR0.6600.620-6.06للتأمين الخليجTASC8.4508.6001.78سيل اسيا

NAME0.5900.570-3.39للتأمين االمينINCP1.5701.5901.27الكيمياوية الصناعات

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرفIMOS6.2506.2800.48الحديثة الخياطة

IIDP1.1601.150-0.86للتمور  العراقيةSKTA4.8704.8900.41الكرخ العاب مدينة

IKLV1.6501.640-0.61اللقاحات النتاج الكندي

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)

IIDP191,188,00019.21.150للتمور  العراقيةBGUC727,204,77156.80.140الخليج مصرف

HBAY173,166,82517.475.000بابل فندقIIDP166,250,00013.01.150للتمور  العراقية

IRMC107,946,74110.813.150الجاهزة االلبسةBBOB125,117,3579.80.300بغداد مصرف

SBPT102,085,68210.218.000الركاب لنقل بغدادNAME59,786,0004.70.570للتأمين االمين

BGUC101,808,66810.20.140الخليج مصرفBUND30,000,0002.30.060المتحد المصرف

SKTA53,652,0005.44.890الكرخ العاب مدينةINCP26,800,2682.11.590الكيمياوية الصناعات

INCP42,973,2344.31.590الكيمياوية الصناعاتBCOI26,291,7852.10.460التجاري المصرف

1,161,450,18190.69772,821,15077.43

998,062,713الكلي مجموع1,280,712,723الكلي 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

2019/12/23

 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 عدد479,841,003

6المتدولة الشركات

3المرتفعة507,148,832

1المنخفضة

2المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2300.2508.70االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.5002.5903.60لالتصاالت الخاتم

BINT1.9501.9600.51االسالمي الدولي المصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

BERI0.3800.310-18.42لالستثمار اربيل مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان 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)

BTIB480,120,05094.71.200االسالمي الطيف مصرفBTIB400,100,00083.41.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD16,647,8263.30.250االسالمي العطاء مصرفBLAD68,174,27714.20.250االسالمي العطاء مصرف

BINT5,880,0001.21.960االسالمي الدولي المصرفBERI6,200,0001.30.310لالستثمار اربيل مصرف

TZNI1,968,4000.42.590لالتصاالت الخاتمBINT3,000,0000.61.960االسالمي الدولي المصرف

BERI1,922,0000.40.310لالستثمار اربيل مصرفBROI1,606,7260.30.380األئتمان مصرف

BROI610,5560.10.380األئتمان مصرفTZNI760,0000.22.590لالتصاالت الخاتم

479,841,003100.00507,148,832100.00

507,148,832الكلي مجموع479,841,003الكلي 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

2019/12/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


