
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد495.841,266,614,362 االغالق

25المتدولة الشركات0.53-% التغير نسبه

3المرتفعة2.641,108,171,081-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

9المستقره608

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMAP1.5001.350-10.00الدوائية المنصورHBAY68.00069.0001.47بابل فندق

IMIB3.5103.160-9.97والدراجات المعدنيةSKTA4.4004.4501.14الكرخ العاب مدينة

IKLV2.0501.850-9.76اللقاحات النتاج الكنديTASC8.6508.7000.58سيل اسيا

SILT1.5801.480-6.33البري للنقل العراقية

IRMC10.1309.500-6.22الجاهزة االلبسة

AIPM4.6504.530-2.58اللحوم تسويق

INCP2.9202.850-2.40الكيمياوية الصناعات

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)

INCP634,818,78157.32.850الكيمياوية الصناعاتBUND458,907,76836.20.090المتحد المصرف

IMAP127,890,60011.51.350الدوائية المنصورBBOB347,250,00027.40.300بغداد مصرف

BBOB100,945,0009.10.300بغداد مصرفINCP214,675,85816.92.850الكيمياوية الصناعات

IKLV50,161,5564.51.850اللقاحات النتاج الكنديIMAP82,520,0006.51.350الدوائية المنصور

BUND37,471,6993.40.090المتحد المصرفNAME39,500,0003.10.540للتأمين االمين

SILT35,592,2503.21.480البري للنقل العراقيةIKLV26,077,0032.11.850اللقاحات النتاج الكندي

IBSD21,702,2982.03.180الغازية  بغدادSILT23,725,0001.91.480البري للنقل العراقية

1,192,655,62994.161,008,582,18491.01

1,108,171,081الكلي مجموع1,266,614,362الكلي 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

2020/1/12

 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 عدد13,660,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة5,306,000

1المنخفضة

4المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BERI0.2000.160-20.00لالستثمار اربيل مصرف

BLAD0.2000.2000.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

NAHF0.4600.4600.00للتأمين االهلية

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)

TZNI1,900,00035.82.500لالتصاالت الخاتمBLAD7,800,00057.10.200االسالمي العطاء مصرف

BROI1,640,00030.90.410األئتمان مصرفBROI4,000,00029.30.410األئتمان مصرف

BLAD1,560,00029.40.200االسالمي العطاء مصرفBERI1,000,0007.30.160لالستثمار اربيل مصرف

BERI160,0003.00.160لالستثمار اربيل مصرفTZNI760,0005.62.500لالتصاالت الخاتم

NAHF46,0000.90.460للتأمين االهليةNAHF100,0000.70.460للتأمين االهلية

13,660,000100.005,306,000100.00

5,306,000الكلي مجموع13,660,000الكلي 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

2020/1/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


