
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.76االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.38754,003,017 االغالق

26المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

10المرتفعة0.62282,770,992(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره303

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

IRMC12.50011.250-10.00الجاهزة االلبسةBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

AIPM4.7504.550-4.21اللحوم تسويقINCP1.9002.09010.00الكيمياوية الصناعات

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفIMAP0.9501.0409.47الدوائية المنصور

SMRI1.7601.700-3.41العقارية  المعمورةSILT1.4901.6309.40البري للنقل العراقية

TASC8.6508.550-1.16سيل اسياIMIB2.8303.0006.01والدراجات المعدنية

IBSD3.2903.260-0.91الغازية  بغدادNAME0.5400.5705.56للتأمين االمين

SKTA4.8004.780-0.42الكرخ العاب مدينةIKLV1.6901.7503.55اللقاحات النتاج الكندي

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)

INCP79,055,68928.02.090الكيمياوية الصناعاتBUND460,950,00061.10.080المتحد المصرف

SILT55,498,97519.61.630البري للنقل العراقيةBIBI64,320,3388.50.270االستثمار مصرف

BUND34,870,30012.30.080المتحد المصرفINCP39,458,9305.22.090الكيمياوية الصناعات

IKLV20,348,4887.21.750اللقاحات النتاج الكنديBBOB38,500,0005.10.300بغداد مصرف

BIBI16,773,2885.90.270االستثمار مصرفSILT34,210,4144.51.630البري للنقل العراقية

BBOB11,605,0004.10.300بغداد مصرفBBAY34,000,0004.50.110بابل مصرف

IBSD11,230,5174.03.260الغازية  بغدادBMFI14,100,0001.90.160الموصل مصرف

685,539,68290.92229,382,25781.12

282,770,992الكلي مجموع754,003,017الكلي 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

2020/1/2

 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 عدد13,036,507

3المتدولة الشركات

1المرتفعة7,135,255

1المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.4902.5000.40لالتصاالت الخاتم

BROI0.4300.420-2.33األئتمان مصرف

NAHF0.4600.4600.00للتأمين االهلية

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)

BROI4,868,40068.20.420األئتمان مصرفBROI11,470,00088.00.420األئتمان مصرف

TZNI1,895,86126.62.500لالتصاالت الخاتمNAHF806,5076.20.460للتأمين االهلية

NAHF370,9935.20.460للتأمين االهليةTZNI760,0005.82.500لالتصاالت الخاتم

13,036,507100.007,135,255100.00

7,135,255الكلي مجموع13,036,507الكلي 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

2020/1/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


