
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.82االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.63533,849,486 االغالق

24المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

5المرتفعة0.19728,915,241-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره674

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفIMAP1.2601.3809.52الدوائية المنصور

SMOF16.00015.000-6.25االلعاب لمدن الموصلIMIB2.9002.9501.72والدراجات المعدنية

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفHBAY62.00063.0001.61بابل فندق

BNOI0.6000.580-3.33االهلي المصرفTASC8.9909.1001.22سيل اسيا

SILT1.3701.350-1.46البري للنقل العراقيةIRMC8.7508.8000.57الجاهزة االلبسة

SKTA4.3004.250-1.16الكرخ العاب مدينة

IKLV1.7701.750-1.13اللقاحات 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)

INCP317,491,40343.62.310الكيمياوية الصناعاتINCP141,746,90226.62.310الكيمياوية الصناعات

SILT111,107,60015.21.350البري للنقل العراقيةBBOB107,050,00020.10.290بغداد مصرف

IMAP87,180,83712.01.380الدوائية المنصورSILT82,320,00015.41.350البري للنقل العراقية

IBSD65,759,8319.03.190الغازية  بغدادIMAP63,767,42911.91.380الدوائية المنصور

TASC42,676,9565.99.100سيل اسياBUND51,000,0009.60.080المتحد المصرف

BBOB31,054,5004.30.290بغداد مصرفBMFI30,200,0005.70.160الموصل مصرف

HBAY20,853,0002.963.000بابل فندقIBSD20,614,3673.93.190الغازية  بغداد

496,698,69893.04676,124,12692.76

728,915,241الكلي مجموع533,849,486الكلي 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

2020/1/15

 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 عدد4,308,816

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,324,155

0المنخفضة

3المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

BLAD0.2000.2000.00االسالمي العطاء 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)

TZNI1,897,70057.12.500لالتصاالت الخاتمBROI3,000,00069.60.400األئتمان مصرف

BROI1,200,00036.10.400األئتمان مصرفTZNI760,00017.62.500لالتصاالت الخاتم

NAHF206,4556.20.460للتأمين االهليةNAHF448,81610.40.460للتأمين االهلية

BLAD20,0000.60.200االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0002.30.200االسالمي العطاء مصرف

4,308,816100.003,324,155100.00

3,324,155الكلي مجموع4,308,816الكلي 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

2020/1/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


