
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.82832,514,997 االغالق

25المتدولة الشركات0.87-% التغير نسبه

4المرتفعة4.27646,949,281-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره582

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

BUND0.0900.080-11.11المتحد المصرفIMAP1.2201.2603.28الدوائية المنصور

INCP2.5702.320-9.73الكيمياوية الصناعاتTASC8.7508.9902.74سيل اسيا

BBAY0.1100.100-9.09بابل مصرفIRMC8.5508.7502.34الجاهزة االلبسة

HBAY67.50062.000-8.15بابل فندقAIPM4.4004.5002.27اللحوم تسويق

IMIB3.0002.900-3.33والدراجات المعدنية

SNUC0.4000.390-2.50للمقاوالت النخبة

SKTA4.4004.300-2.27الكرخ العاب مدينة

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)

INCP386,816,35159.82.320الكيمياوية الصناعاتBIME295,005,00035.40.110االوسط الشرق مصرف

TASC33,534,2685.28.990سيل اسياINCP159,269,90919.12.320الكيمياوية الصناعات

BIME32,450,5505.00.110االوسط الشرق مصرفBUND107,800,00012.90.080المتحد المصرف

SKTA30,732,5004.84.300الكرخ العاب مدينةBBOB87,750,00010.50.290بغداد مصرف

BBOB25,447,5003.90.290بغداد مصرفBBAY65,000,0007.80.100بابل مصرف

IIDP19,340,0003.01.210للتمور  العراقيةBMNS25,400,0003.10.660المنصور مصرف

IBSD18,183,0002.83.190الغازية  بغدادBCOI19,927,7162.40.460التجاري المصرف

760,152,62591.31546,504,16984.47

646,949,281الكلي مجموع832,514,997الكلي 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

2020/1/14

 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 عدد44,060,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة17,681,000

1المنخفضة

4المستقره31

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BLAD0.2000.2000.00االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI12,461,00070.50.390األئتمان مصرفBROI31,900,00072.40.390األئتمان مصرف

TZNI1,900,00010.72.500لالتصاالت الخاتمBLAD9,000,00020.40.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,800,00010.20.200االسالمي العطاء مصرفNAHF2,000,0004.50.460للتأمين االهلية

NAHF920,0005.20.460للتأمين االهليةTZNI760,0001.72.500لالتصاالت الخاتم

IHFI600,0003.41.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI400,0000.91.500المنزلي صناعةاالثاث

44,060,000100.0017,681,000100.00

17,681,000الكلي مجموع44,060,000الكلي 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

2020/1/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


