
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.93االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.896,051,279,503 االغالق

24المتدولة الشركات0.40% التغير نسبه

4المرتفعة1.961,063,153,032(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره464

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

SILT1.2401.190-4.03البري للنقل العراقيةNAME0.5000.55010.00للتأمين االمين

TASC8.6508.500-1.73سيل اسياHBAY73.00080.30010.00بابل فندق

IMIB2.8402.810-1.06والدراجات المعدنيةBBAY0.1200.1308.33بابل مصرف

SMOF16.10016.000-0.62االلعاب لمدن الموصل

SKTA4.8504.840-0.21الكرخ العاب مدينة

HNTI9.0509.040-0.11السياحية االستثمارات

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)

BUND303,613,00028.60.060المتحد المصرفBUND5,060,200,00083.60.060المتحد المصرف

IIDP225,391,00021.21.150للتمور  العراقيةBIME436,000,0007.20.110االوسط الشرق مصرف

HBAY118,333,26011.180.300بابل فندقIIDP195,100,0003.21.150للتمور  العراقية

SILT112,746,15910.61.190البري للنقل العراقيةBBAY137,885,5752.30.130بابل مصرف

INCP70,890,0006.71.450الكيمياوية الصناعاتSILT88,867,9991.51.190البري للنقل العراقية

SKTA64,355,9026.14.840الكرخ العاب مدينةINCP48,700,0000.81.450الكيمياوية الصناعات

BIME45,100,0004.20.110االوسط الشرق مصرفNAME20,523,1150.30.550للتأمين االمين

5,987,276,68998.94940,429,32088.46

1,063,153,032الكلي مجموع6,051,279,503الكلي 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

2019/12/18

 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 عدد167,802,692

6المتدولة الشركات

0المرتفعة82,034,155

5المنخفضة

1المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4001.380-1.43االنشائية  الخازر

BINT2.0101.950-2.99االسالمي الدولي المصرف

NDSA0.6700.650-2.99للتأمين السالم دار

TZNI2.6002.500-3.85لالتصاالت الخاتم

BLAD0.2800.240-14.29االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.6900.6900.00العقارية  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)

BLAD34,641,00042.20.240االسالمي العطاء مصرفBLAD136,900,00081.60.240االسالمي العطاء مصرف

IKHC32,759,39539.91.380االنشائية  الخازرIKHC23,738,69214.11.380االنشائية  الخازر

BINT8,580,00010.51.950االسالمي الدولي المصرفBINT4,400,0002.61.950االسالمي الدولي المصرف

TZNI5,726,0007.02.500لالتصاالت الخاتمTZNI2,260,0001.32.500لالتصاالت الخاتم

NDSA325,0000.40.650للتأمين السالم دارNDSA500,0000.30.650للتأمين السالم دار

SAEI2,7600.0030.690العقارية  االمينSAEI4,0000.0020.690العقارية  االمين

167,802,692100.0082,034,155100.00

82,034,155الكلي مجموع167,802,692الكلي 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

2019/12/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


