
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.30176,286,820 االغالق

25المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

4المرتفعة0.0489,542,954(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

15المستقره145

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

IMOS6.5006.250-3.85الحديثة الخياطةHPAL9.2009.5503.80فلسطين فندق

BNOI0.6000.590-1.67االهلي المصرفIRMC10.30010.4501.46الجاهزة االلبسة

HBAY70.00069.050-1.36بابل فندقIIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

IMAP1.0901.080-0.92الدوائية المنصورSKTA3.9003.9300.77الكرخ العاب مدينة

INCP1.3401.330-0.75الكيمياوية الصناعات

AIPM4.8304.810-0.41اللحوم تسويق

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)

SKTA11,282,32112.63.930الكرخ العاب مدينةBIME61,500,00034.90.100االوسط الشرق مصرف

IIDP11,020,00012.31.180للتمور  العراقيةBGUC31,142,00017.70.140الخليج مصرف

TASC10,754,73312.08.060سيل اسياBUND20,000,00011.30.060المتحد المصرف

NGIR6,600,0007.40.600للتأمين الخليجNGIR11,000,0006.20.600للتأمين الخليج

IRMC5,778,2256.510.450الجاهزة االلبسةBIBI10,000,0005.70.290االستثمار مصرف

BIME5,600,0006.30.100االوسط الشرق مصرفIIDP9,350,0005.31.180للتمور  العراقية

BKUI5,450,0006.11.090كوردستان مصرفBSUC6,500,0003.70.510سومر مصرف

149,492,00084.8056,485,27963.08

89,542,954الكلي مجموع176,286,820الكلي 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

2019/12/2

 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 عدد1,960,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,594,000

0المنخفضة

2المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.0001.19019.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان 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)

TZNI1,976,00076.22.600لالتصاالت الخاتمBROI1,000,00051.00.380األئتمان مصرف

BROI380,00014.60.380األئتمان مصرفTZNI760,00038.82.600لالتصاالت الخاتم

BINT238,0009.21.190االسالمي الدولي المصرفBINT200,00010.21.190االسالمي الدولي المصرف

1,960,000100.002,594,000100.00

2,594,000الكلي مجموع1,960,000الكلي 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

2019/12/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


