
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.48609,891,669 االغالق

30المتدولة الشركات0.90% التغير نسبه

14المرتفعة4.352,494,901,408(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره584

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

IIDP1.2201.210-0.82للتمور  العراقيةSKTA4.2004.62010.00الكرخ العاب مدينة

SMRI1.6501.640-0.61العقارية  المعمورةSILT1.3501.4809.63البري للنقل العراقية

TASC9.0008.980-0.22سيل اسياINCP2.4802.7109.27الكيمياوية الصناعات

IMIB3.0003.1505.00والدراجات المعدنية

BASH0.2300.2404.35اشور مصرف

HBAY65.00067.0003.08بابل فندق

IBSD3.0503.1202.30الغازية  بغداد

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)

TASC1,982,632,90079.58.980سيل اسياTASC220,510,00036.28.980سيل اسيا

INCP267,418,50010.72.710الكيمياوية الصناعاتINCP99,525,58616.32.710الكيمياوية الصناعات

IMAP73,314,6542.91.420الدوائية المنصورBGUC54,389,3188.90.140الخليج مصرف

SKTA68,778,9442.84.620الكرخ العاب مدينةBIME54,100,0008.90.110االوسط الشرق مصرف

SILT14,766,5360.61.480البري للنقل العراقيةIMAP51,510,7668.41.420الدوائية المنصور

IBSD14,269,7190.63.120الغازية  بغدادBCOI25,400,0004.20.450التجاري المصرف

IMIB13,800,4220.63.150والدراجات المعدنيةBBOB23,500,0003.90.290بغداد مصرف

528,935,67086.732,434,981,67497.60

2,494,901,408الكلي مجموع609,891,669الكلي 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

2020/1/20

 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 عدد1,985,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,384,500

0المنخفضة

3المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1800.1800.00االسالمي 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)

TZNI1,900,00079.72.500لالتصاالت الخاتمBLAD1,025,00051.60.180االسالمي العطاء مصرف

IHFI300,00012.61.500المنزلي صناعةاالثاثTZNI760,00038.32.500لالتصاالت الخاتم

BLAD184,5007.70.180االسالمي العطاء مصرفIHFI200,00010.11.500المنزلي صناعةاالثاث

1,985,000100.002,384,500100.00

2,384,500الكلي مجموع1,985,000الكلي 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

2020/1/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


