
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.63االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.611,320,822,338 االغالق

30المتدولة الشركات0.41-% التغير نسبه

5المرتفعة2.022,520,363,234-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

15المستقره528

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

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIMAP1.3801.4102.17الدوائية المنصور

NGIR0.6800.640-5.88للتأمين الخليجBNOI0.5800.5901.72االهلي المصرف

AIRP11.50011.000-4.35الزراعية المنتجاتHNTI9.3009.3500.54السياحية االستثمارات

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفHBAG8.5208.5300.12بغداد فندق

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرف

SKTA4.2504.150-2.35الكرخ 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)

IBSD1,528,256,27060.63.180الغازية  بغدادIBSD479,084,88136.33.180الغازية  بغداد

TASC487,891,77419.49.100سيل اسياBIME218,253,24316.50.110االوسط الشرق مصرف

INCP207,848,8038.22.310الكيمياوية الصناعاتBGUC150,000,00011.40.140الخليج مصرف

IMAP93,754,1483.71.410الدوائية المنصورBMFI128,250,0009.70.150الموصل مصرف

HNTI39,247,0001.69.350السياحية االستثماراتINCP89,443,2256.82.310الكيمياوية الصناعات

BIME21,829,3240.90.110االوسط الشرق مصرفIMAP65,858,4185.01.410الدوائية المنصور

BGUC21,000,0000.80.140الخليج مصرفTASC53,336,1844.09.100سيل اسيا

1,184,225,95189.662,399,827,32095.22

2,520,363,234الكلي مجموع1,320,822,338الكلي 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

2020/1/16

 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 عدد417,567,226

6المتدولة الشركات

0المرتفعة448,486,418

2المنخفضة

4المستقره39

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BERI0.1600.130-18.75لالستثمار اربيل مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BLAD0.2000.2000.00االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BAIB440,000,00098.11.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00095.81.100العراق اسيا مصرف

BROI5,381,4181.20.390األئتمان مصرفBROI13,797,2263.30.390األئتمان مصرف

TZNI1,925,0000.42.500لالتصاالت الخاتمBLAD1,500,0000.40.200االسالمي العطاء مصرف

IHFI750,0000.21.500المنزلي صناعةاالثاثBERI1,000,0000.20.130لالستثمار اربيل مصرف

BLAD300,0000.10.200االسالمي العطاء مصرفTZNI770,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

BERI130,0000.00.130لالستثمار اربيل مصرفIHFI500,0000.11.500المنزلي صناعةاالثاث

417,567,226100.00448,486,418100.00

448,486,418الكلي مجموع417,567,226الكلي 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

2020/1/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




