
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.53االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.061,409,282,438 االغالق

25المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

11المرتفعة0.47853,256,498-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره533

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

HNTI10.99010.250-6.73السياحية االستثماراتSMOF15.55016.8008.04االلعاب لمدن الموصل

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBIBI0.2400.2504.17االستثمار مصرف

TASC8.3008.000-3.61سيل اسياHBAY65.00067.5003.85بابل فندق

IMAP1.3001.260-3.08الدوائية المنصورBBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

BIIB0.4400.430-2.27االسالمي  المصرفHBAG8.0508.2001.86بغداد فندق

BMNS0.6400.630-1.56المنصور مصرفIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقية

IRMC8.8509.0001.69الجاهزة االلبسة

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)

TASC243,165,81028.58.000سيل اسياBBOB556,500,00039.50.290بغداد مصرف

BBOB153,330,00018.00.290بغداد مصرفBUND439,831,39731.20.070المتحد المصرف

INCP102,222,77512.02.380الكيمياوية الصناعاتBGUC133,200,0009.50.140الخليج مصرف

IIDP73,661,0008.61.200للتمور  العراقيةBMNS67,800,0004.80.630المنصور مصرف

SILT59,595,0007.01.370البري للنقل العراقيةIIDP61,400,0004.41.200للتمور  العراقية

BMNS43,125,0005.10.630المنصور مصرفSILT43,500,0003.11.370البري للنقل العراقية

BUND30,788,1983.60.070المتحد المصرفINCP42,666,8023.02.380الكيمياوية الصناعات

1,344,898,19995.43705,887,78382.73

853,256,498الكلي مجموع1,409,282,438الكلي 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

2020/1/27

 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 عدد1,636,141,298

9المتدولة الشركات

3المرتفعة1,081,750,297

0المنخفضة

6المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.18020.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3700.3905.41األئتمان مصرف

TZNI2.4902.5000.40لالتصاالت 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)

NAHF539,610,49749.90.460للتأمين االهليةNAHF1,173,066,29871.70.460للتأمين االهلية

BTIB479,520,00044.31.200االسالمي الطيف مصرفBTIB399,600,00024.41.200االسالمي الطيف مصرف

BINI60,000,0005.51.000االسالمي العراق نور مصرفBINI60,000,0003.71.000االسالمي العراق نور مصرف

TZNI1,896,5000.22.500لالتصاالت الخاتمBLAD2,500,0000.20.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD450,0000.040.180االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.052.500لالتصاالت الخاتم

IHFI150,0000.011.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.011.500المنزلي صناعةاالثاث

BINT78,8000.011.970االسالمي الدولي المصرفBROI50,0000.0030.390األئتمان مصرف

1,636,076,298100.001,081,705,797100.00

1,081,750,297الكلي مجموع1,636,141,298الكلي 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

2020/1/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


