
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

492.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.93371,788,630 االغالق

22المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

14المرتفعة1.62413,114,810(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

7المستقره423

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SBPT18.10018.000-0.55الركاب لنقل بغدادNGIR0.6000.66010.00للتأمين الخليج

IRMC11.00012.0009.09الجاهزة االلبسة

SNUC0.3400.3708.82للمقاوالت النخبة

INCP1.4801.5706.08الكيمياوية الصناعات

NAME0.5700.5903.51للتأمين االمين

IMIB2.7802.8502.52والدراجات المعدنية

IMOS6.1006.2502.46الحديثة الخياطة

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)

HBAY92,683,75022.483.000بابل فندقBIME145,888,88939.20.100االوسط الشرق مصرف

IIDP58,674,90914.21.160للتمور  العراقيةIIDP50,970,18013.71.160للتمور  العراقية

INCP56,327,94313.61.570الكيمياوية الصناعاتINCP36,087,4899.71.570الكيمياوية الصناعات

SKTA56,216,35013.64.870الكرخ العاب مدينةSNUC35,046,7419.40.370للمقاوالت النخبة

TASC24,847,5646.08.450سيل اسياNGIR17,543,3744.70.660للتأمين الخليج

IBSD23,606,3965.73.290الغازية  بغدادNAME15,562,8794.20.590للتأمين االمين

IRMC15,267,9103.712.000الجاهزة االلبسةBUND15,000,0004.00.060المتحد المصرف

316,099,55285.02327,624,82279.31

413,114,810الكلي مجموع371,788,630الكلي 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

2019/12/22

 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 عدد291,203,274

4المتدولة الشركات

0المرتفعة312,594,444

1المنخفضة

3المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2400.230-4.17االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت 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)

BTIB300,000,00096.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00085.91.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD7,380,0002.40.230االسالمي العطاء مصرفBLAD32,000,00011.00.230االسالمي العطاء مصرف

BROI3,189,4441.00.380األئتمان مصرفBROI8,393,2742.90.380األئتمان مصرف

TZNI2,025,0000.62.500لالتصاالت الخاتمTZNI810,0000.32.500لالتصاالت الخاتم

291,203,274100.00312,594,444100.00

312,594,444الكلي مجموع291,203,274الكلي 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

2019/12/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


