
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

492.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.20823,990,529 االغالق

26المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

10المرتفعة0.95400,276,274(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره344

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

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفINCP1.6801.8409.52الكيمياوية الصناعات

NAME0.5500.530-3.64للتأمين االمينSILT1.2601.3809.52البري للنقل العراقية

SKTA4.8704.820-1.03الكرخ العاب مدينةSNUC0.3800.4107.89للمقاوالت النخبة

IRMC13.80013.680-0.87الجاهزة االلبسةIKLV1.6401.6802.44اللقاحات النتاج الكندي

SMOF16.05016.000-0.31االلعاب لمدن الموصلHPAL9.3009.4801.94فلسطين فندق

IBSD3.2903.280-0.30الغازية  بغدادIIDP1.1501.1701.74للتمور  العراقية

SMRI1.7501.7701.14العقارية  المعمورة

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)

BBOB123,150,00030.80.300بغداد مصرفBBOB410,500,00049.80.300بغداد مصرف

INCP62,232,16915.51.840الكيمياوية الصناعاتBGUC133,137,22216.20.140الخليج مصرف

IBSD40,920,00010.23.280الغازية  بغدادBBAY117,284,68314.20.110بابل مصرف

SILT29,197,1357.31.380البري للنقل العراقيةINCP34,244,3884.21.840الكيمياوية الصناعات

SKTA28,635,9007.24.820الكرخ العاب مدينةSNUC25,000,0003.00.410للمقاوالت النخبة

BGUC18,639,2114.70.140الخليج مصرفSILT21,823,5652.61.380البري للنقل العراقية

SMRI14,022,8403.51.770العقارية  المعمورةBIME15,405,0001.90.100االوسط الشرق مصرف

757,394,85891.92316,797,25479.14

400,276,274الكلي مجموع823,990,529الكلي 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

2019/12/25

 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 عدد92,799,986

5المتدولة الشركات

2المرتفعة42,473,537

2المنخفضة

1المستقره73

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.44012.82األئتمان مصرف

IHFI1.4401.5004.17المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.5802.490-3.49لالتصاالت الخاتم

BERI0.3100.250-19.35لالستثمار اربيل مصرف

BLAD0.2400.2400.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BROI33,994,03680.00.440األئتمان مصرفBROI80,653,84186.90.440األئتمان مصرف

TZNI5,865,50113.82.490لالتصاالت الخاتمBLAD8,600,0009.30.240االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,064,0004.90.240االسالمي العطاء مصرفTZNI2,346,1452.52.490لالتصاالت الخاتم

IHFI300,0000.71.500المنزلي صناعةاالثاثBERI1,000,0001.10.250لالستثمار اربيل مصرف

BERI250,0000.60.250لالستثمار اربيل مصرفIHFI200,0000.21.500المنزلي صناعةاالثاث

92,799,986100.0042,473,537100.00

42,473,537الكلي مجموع92,799,986الكلي 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

2019/12/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


