
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.31282,689,842 االغالق

22المتدولة الشركات0.00% التغير نسبه

7المرتفعة0.01276,445,600(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره261

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفIMIB2.3702.6009.70والدراجات المعدنية

AAHP1.1901.130-5.04الزراعي لالنتاج االهليةIMOS6.2506.5004.00الحديثة الخياطة

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفINCP1.3301.3501.50الكيمياوية الصناعات

HBAY69.05070.0001.38بابل فندق

SKTA3.9303.9500.51الكرخ العاب مدينة

TASC8.0608.1000.50سيل اسيا

AIRP9.0009.0100.11الزراعية المنتجات

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)

INCP61,929,05522.41.350الكيمياوية الصناعاتBCOI81,000,00028.70.460التجاري المصرف

BCOI37,260,00013.50.460التجاري المصرفINCP46,044,00016.31.350الكيمياوية الصناعات

IBSD30,164,50110.93.300الغازية  بغدادBUND30,000,00010.60.060المتحد المصرف

IMOS27,944,97310.16.500الحديثة الخياطةBIBI19,500,0006.90.290االستثمار مصرف

IIDP22,489,8598.11.180للتمور  العراقيةIIDP19,085,8136.81.180للتمور  العراقية

IMAP15,630,0005.71.080الدوائية المنصورBGUC15,014,4695.30.130الخليج مصرف

TASC14,164,5005.18.100سيل اسياIMAP14,500,0005.11.080الدوائية المنصور

225,144,28279.64209,582,88975.81

276,445,600الكلي مجموع282,689,842الكلي 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

2019/12/3

 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 عدد3,060,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,478,100

1المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.1901.2505.04االسالمي الدولي المصرف

TZNI2.6002.6000.00لالتصاالت الخاتم

BERI0.5000.410-18.00لالستثمار اربيل مصرف

SAEI0.7200.7200.00العقارية  االمين

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)

TZNI1,973,10056.72.600لالتصاالت الخاتمBERI1,000,00032.70.410لالستثمار اربيل مصرف

SAEI720,00020.70.720العقارية  االمينSAEI1,000,00032.70.720العقارية  االمين

BERI410,00011.80.410لالستثمار اربيل مصرفTZNI760,00024.82.600لالتصاالت الخاتم

BINT375,00010.81.250االسالمي الدولي المصرفBINT300,0009.81.250االسالمي الدولي المصرف

3,060,000100.003,478,100100.00

3,478,100الكلي مجموع3,060,000الكلي 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

2019/12/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




