
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.761,673,839,693 االغالق

31المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

13المرتفعة0.56568,594,426(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره422

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

IRMC13.68012.500-8.63الجاهزة االلبسةBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

BIBI0.2900.270-6.90االستثمار مصرفNGIR0.6200.6809.68للتأمين الخليج

IMIB2.8702.830-1.39والدراجات المعدنيةSILT1.3801.4907.97البري للنقل العراقية

IIDP1.1701.160-0.85للتمور  العراقيةINCP1.8401.9003.26الكيمياوية الصناعات

SMRI1.7701.760-0.56العقارية  المعمورةSNUC0.4100.4202.44للمقاوالت النخبة

SKTA4.8204.800-0.41الكرخ العاب مدينةNAME0.5300.5401.89للتأمين االمين

BNOI0.6000.6101.67االهلي المصرف

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)

INCP150,168,27026.41.900الكيمياوية الصناعاتBUND1,006,400,00060.10.070المتحد المصرف

BUND70,448,00012.40.070المتحد المصرفBBAY183,250,00010.90.110بابل مصرف

IBSD64,307,44011.33.290الغازية  بغدادBGUC104,035,8086.20.140الخليج مصرف

SMRI46,540,1338.21.760العقارية  المعمورةINCP77,698,6004.61.900الكيمياوية الصناعات

SILT31,014,9385.51.490البري للنقل العراقيةBBOB48,000,0002.90.300بغداد مصرف

SKTA22,733,2804.04.800الكرخ العاب مدينةBCOI47,259,2252.80.460التجاري المصرف

BCOI21,739,2443.80.460التجاري المصرفSMRI26,558,3611.61.760العقارية  المعمورة

1,493,201,99489.21406,951,30571.57

568,594,426الكلي مجموع1,673,839,693الكلي 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

2019/12/26

 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 عدد102,630,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة46,782,700

2المنخفضة

3المستقره48

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.6900.680-1.45العقارية  االمين

BROI0.4400.430-2.27األئتمان مصرف

BLAD0.2400.2400.00االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4600.4600.00للتأمين االهلية

TZNI2.4902.4900.00لالتصاالت 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)

BROI21,751,80046.50.430األئتمان مصرفBROI50,020,00048.70.430األئتمان مصرف

NAHF20,930,00044.70.460للتأمين االهليةNAHF45,500,00044.30.460للتأمين االهلية

TZNI2,016,9004.32.490لالتصاالت الخاتمBLAD5,000,0004.90.240االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,200,0002.60.240االسالمي العطاء مصرفSAEI1,300,0001.30.680العقارية  االمين

SAEI884,0001.90.680العقارية  االمينTZNI810,0000.82.490لالتصاالت الخاتم

102,630,000100.0046,782,700100.00

46,782,700الكلي مجموع102,630,000الكلي 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

2019/12/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


