
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

495.84االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.09889,110,742 االغالق

28المتدولة الشركات0.55-% التغير نسبه

6المرتفعة2.75641,796,578-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره440

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

IRMC9.5008.550-10.00الجاهزة االلبسةIMOS6.5007.0007.69الحديثة الخياطة

INCP2.8502.570-9.82الكيمياوية الصناعاتNAME0.5400.5501.85للتأمين االمين

IMAP1.3501.220-9.63الدوائية المنصورHNTI9.2009.3001.09السياحية االستثمارات

SILT1.4801.370-7.43البري للنقل العراقيةTASC8.7008.7500.57سيل اسيا

IMIB3.1603.000-5.06والدراجات المعدنيةIBSD3.1803.1900.31الغازية  بغداد

BBOB0.3000.290-3.33بغداد مصرفHBAG8.5008.5200.24بغداد فندق

AIPM4.5304.400-2.87اللحوم تسويق

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)

INCP261,719,95440.82.570الكيمياوية الصناعاتBBOB350,200,00039.40.290بغداد مصرف

BBOB101,558,00015.80.290بغداد مصرفBUND223,804,02125.20.090المتحد المصرف

IBSD66,381,36310.33.190الغازية  بغدادINCP99,944,45711.22.570الكيمياوية الصناعات

IMAP57,539,8009.01.220الدوائية المنصورIMAP45,440,0005.11.220الدوائية المنصور

HNTI20,323,4423.29.300السياحية االستثماراتBIME32,105,0003.60.110االوسط الشرق مصرف

IIDP18,562,6482.91.210للتمور  العراقيةNAME26,000,0002.90.550للتأمين االمين

BUND17,916,3622.80.090المتحد المصرفBGUC22,000,0002.50.150الخليج مصرف

799,493,47889.92544,001,56984.76

641,796,578الكلي مجموع889,110,742الكلي 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

2020/1/13

 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 عدد208,760,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة225,095,000

1المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا 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)

BAIB220,000,00097.71.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00095.81.100العراق اسيا مصرف

BROI3,200,0001.40.400األئتمان مصرفBROI8,000,0003.80.400األئتمان مصرف

TZNI1,895,0000.82.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.42.500لالتصاالت الخاتم

208,760,000100.00225,095,000100.00

225,095,000الكلي مجموع208,760,000الكلي 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

2020/1/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


