
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

499.40االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد498.48942,489,270 االغالق

29المتدولة الشركات0.18-% التغير نسبه

10المرتفعة0.92915,049,396-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره576

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

HBAY75.00068.000-9.33بابل فندقINCP2.6602.9209.77الكيمياوية الصناعات

SKTA4.5904.400-4.14الكرخ العاب مدينةIMAP1.3701.5009.49الدوائية المنصور

AIRP12.00011.750-2.08الزراعية المنتجاتIMOS6.0006.5008.33الحديثة الخياطة

SILT1.6001.580-1.25البري للنقل العراقيةIKLV1.9002.0507.89اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.2403.210-0.93الغازية  بغدادIMIB3.4003.5103.24والدراجات المعدنية

BIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

HMAN13.00013.2501.92المنصور فندق

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)

INCP467,794,79951.12.920الكيمياوية الصناعاتBBOB307,650,00032.60.300بغداد مصرف

BBOB92,295,00010.10.300بغداد مصرفINCP161,099,30117.12.920الكيمياوية الصناعات

IKLV65,352,1277.12.050اللقاحات النتاج الكنديBIME106,541,75711.30.110االوسط الشرق مصرف

SKTA52,294,5505.74.400الكرخ العاب مدينةBGUC86,000,0009.10.150الخليج مصرف

IBSD37,508,5944.13.210الغازية  بغدادBUND66,000,0007.00.090المتحد المصرف

SILT26,991,0002.91.580البري للنقل العراقيةBBAY54,000,0005.70.110بابل مصرف

IMAP25,107,2252.71.500الدوائية المنصورIKLV32,544,1053.52.050اللقاحات النتاج الكندي

813,835,16386.35767,343,29583.86

915,049,396الكلي مجموع942,489,270الكلي 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

2020/1/9

 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 عدد64,561,248

5المتدولة الشركات

0المرتفعة24,462,372

2المنخفضة

3المستقره52

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4300.410-4.65األئتمان مصرف

BLAD0.2200.200-9.09االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.6800.6800.00العقارية  االمين

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)

BROI11,931,00048.80.410األئتمان مصرفBLAD32,525,00050.40.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD6,670,00027.30.200االسالمي العطاء مصرفBROI28,600,00044.30.410األئتمان مصرف

IHFI3,927,37216.11.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,626,2484.11.500المنزلي صناعةاالثاث

TZNI1,900,0007.82.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0001.22.500لالتصاالت الخاتم

SAEI34,0000.10.680العقارية  االمينSAEI50,0000.10.680العقارية  االمين

64,561,248100.0024,462,372100.00

24,462,372الكلي مجموع64,561,248الكلي 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

2020/1/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


