
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.50االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد492.25341,572,851 االغالق

27المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

7المرتفعة0.75440,649,161(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

17المستقره344

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

BBAY0.1300.120-7.69بابل مصرفINCP1.5901.6805.66الكيمياوية الصناعات

NAME0.5700.550-3.51للتأمين االمينIRMC13.15013.8004.94الجاهزة االلبسة

SKTA4.8904.870-0.41الكرخ العاب مدينةIMOS6.2806.5003.50الحديثة الخياطة

SNUC0.3700.3802.70للمقاوالت النخبة

SILT1.2301.2602.44البري للنقل العراقية

SMRI1.7301.7501.16العقارية  المعمورة

SBPT18.00018.0500.28الركاب لنقل بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IRMC123,538,53028.013.800الجاهزة االلبسةIIDP66,350,00019.41.150للتمور  العراقية

IIDP76,305,00017.31.150للتمور  العراقيةBGUC56,936,48116.70.140الخليج مصرف

INCP54,341,10012.31.680الكيمياوية الصناعاتBUND51,750,00015.20.060المتحد المصرف

IITC48,840,00011.18.800للسجاد العراقيةINCP33,085,0009.71.680الكيمياوية الصناعات

IBSD27,188,0276.23.290الغازية  بغدادBIME22,190,9096.50.100االوسط الشرق مصرف

SMRI22,449,0805.11.750العقارية  المعمورةSILT13,330,0003.91.260البري للنقل العراقية

SKTA18,587,0184.24.870الكرخ العاب مدينةSMRI12,904,7173.81.750العقارية  المعمورة

256,547,10775.11371,248,75584.25

440,649,161الكلي مجموع341,572,851الكلي 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

2019/12/24

 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 عدد17,233,205,666

6المتدولة الشركات

1المرتفعة7,168,159,200

4المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3902.63األئتمان مصرف

TZNI2.5902.580-0.39لالتصاالت الخاتم

IHFI1.4501.440-0.69المنزلي صناعةاالثاث

BLAD0.2500.240-4.00االسالمي العطاء مصرف

VAMF1.0900.880-19.27لالستثمار االمين

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف 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)

BROI6,500,000,00090.70.390األئتمان مصرفBROI16,666,666,66696.70.390األئتمان مصرف

BTIB659,398,8009.21.200االسالمي الطيف مصرفBTIB549,499,0003.21.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI4,913,2000.12.580لالتصاالت الخاتمBLAD15,000,0000.10.240االسالمي العطاء مصرف

BLAD3,720,0000.10.240االسالمي العطاء مصرفTZNI1,940,0000.012.580لالتصاالت الخاتم

IHFI100,8000.0011.440المنزلي صناعةاالثاثIHFI70,0000.00041.440المنزلي صناعةاالثاث

VAMF26,4000.00040.880لالستثمار االمينVAMF30,0000.00020.880لالستثمار االمين

17,233,205,666100.007,168,159,200100.00

7,168,159,200الكلي مجموع17,233,205,666الكلي 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

2019/12/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


