
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.543,402,976,798 االغالق

28المتدولة الشركات0.81-% التغير نسبه

4المرتفعة3.9422,207,415,773-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

4المستقره589

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

SBPT18.30016.700-8.74الركاب لنقل بغدادHBAY67.00069.0002.99بابل فندق

IMAP1.4201.300-8.45الدوائية المنصورAIPM4.5404.6502.42اللحوم تسويق

BMFI0.1500.140-6.67الموصل مصرفSKTA4.6204.6500.65الكرخ العاب مدينة

INCP2.7102.540-6.27الكيمياوية الصناعاتHNTI9.3509.4000.53السياحية االستثمارات

SILT1.4801.390-6.08البري للنقل العراقية

HBAG8.5308.100-5.04بغداد فندق

IMIB3.1503.000-4.76والدراجات المعدنية

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)

TASC21,313,382,87396.08.800سيل اسياTASC2,421,975,40671.28.800سيل اسيا

INCP313,383,5641.42.540الكيمياوية الصناعاتBBOB548,650,00016.10.280بغداد مصرف

IIDP163,679,0000.71.200للتمور  العراقيةIIDP136,400,0004.01.200للتمور  العراقية

BBOB153,642,5010.70.280بغداد مصرفINCP120,519,3543.52.540الكيمياوية الصناعات

SKTA65,659,0000.34.650الكرخ العاب مدينةBGUC50,000,0001.50.140الخليج مصرف

HBAG41,045,5000.28.100بغداد فندقBMNS38,600,0001.10.650المنصور مصرف

IMAP39,619,1500.21.300الدوائية المنصورIMAP29,465,0000.91.300الدوائية المنصور

3,345,609,76098.3122,090,411,58899.47

22,207,415,773الكلي مجموع3,402,976,798الكلي 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

2020/1/21

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد1,425,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,765,500

0المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

BLAD0.1800.1800.00االسالمي العطاء مصرف

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)

TZNI1,900,00068.72.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,00053.32.500لالتصاالت الخاتم

IHFI847,50030.61.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI565,00039.61.500المنزلي صناعةاالثاث

BLAD18,0000.70.180االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0007.00.180االسالمي العطاء مصرف

1,425,000100.002,765,500100.00

2,765,500الكلي مجموع1,425,000الكلي 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

2020/1/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


