
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.80301,066,885 االغالق

25المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

6المرتفعة0.46233,474,671-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

16المستقره285

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

BIME0.1000.090-10.00االوسط الشرق مصرفAIRP10.00010.9909.90الزراعية المنتجات

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقBASH0.2300.2404.35اشور مصرف

IKLV1.6701.660-0.60اللقاحات النتاج الكنديBNAI0.9000.9303.33االسالمي الوطني المصرف

SMOF16.30016.5501.53االلعاب لمدن الموصل

IIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

HBAY72.00072.2500.35بابل فندق

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)

HBAY74,308,75031.872.250بابل فندقBIME209,000,00069.40.090االوسط الشرق مصرف

TASC21,389,0229.28.100سيل اسياIMAP14,490,0004.81.060الدوائية المنصور

SMOF20,624,0748.816.550االلعاب لمدن الموصلIIDP13,500,0004.51.180للتمور  العراقية

BIME18,810,0008.10.090االوسط الشرق مصرفBGUC10,000,0003.30.130الخليج مصرف

IIDP15,885,0006.81.180للتمور  العراقيةINCP7,819,5442.61.360الكيمياوية الصناعات

IMAP15,221,9006.51.060الدوائية المنصورBSUC7,000,0002.30.510سومر مصرف

SKTA13,019,5005.63.950الكرخ العاب مدينةBBOB6,762,5802.20.290بغداد مصرف

268,572,12489.21179,258,24676.78

233,474,671الكلي مجموع301,066,885الكلي 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

2019/12/8

 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 عدد63,555,277

4المتدولة الشركات

1المرتفعة19,923,752

0المنخفضة

3المستقره39

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2200.26018.18االسالمي العطاء مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين مصرف

NAHF0.4500.4500.00للتأمين االهلية

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)

BLAD13,184,05266.20.260االسالمي العطاء مصرفBLAD52,685,27782.90.260االسالمي العطاء مصرف

NAHF4,500,00022.60.450للتأمين االهليةNAHF10,000,00015.70.450للتأمين االهلية

TZNI2,236,00011.22.600لالتصاالت الخاتمTZNI860,0001.42.600لالتصاالت الخاتم

BZII3,7000.020.370العراق زين مصرفBZII10,0000.020.370العراق زين مصرف

63,555,277100.0019,923,752100.00

19,923,752الكلي مجموع63,555,277الكلي 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

2019/12/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


