
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.13736,768,608 االغالق

29المتدولة الشركات0.92-% التغير نسبه

10المرتفعة4.482,556,676,884-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره464

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

IMOS7.0006.500-7.14الحديثة الخياطةINCP2.3102.4807.36الكيمياوية الصناعات

IBSD3.1803.050-4.09الغازية  بغدادAAHP1.1001.1403.64الزراعي لالنتاج االهلية

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفIMIB2.9003.0003.45والدراجات المعدنية

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفIRMC8.8009.1003.41الجاهزة االلبسة

BMNS0.6600.650-1.52المنصور مصرفSMOF15.00015.5003.33االلعاب لمدن الموصل

TASC9.1009.000-1.10سيل اسياHBAY63.00065.0003.17بابل فندق

IMAP1.4101.400-0.71الدوائية المنصورNAME0.5400.5501.85للتأمين االمين

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC2,009,277,50078.49.000سيل اسياTASC223,250,00029.39.000سيل اسيا

INCP146,565,6785.72.480الكيمياوية الصناعاتBBOB87,015,00011.40.290بغداد مصرف

SILT109,863,5104.31.350البري للنقل العراقيةSILT81,419,53610.71.350البري للنقل العراقية

IBSD76,905,0003.03.050الغازية  بغدادINCP59,685,5097.82.480الكيمياوية الصناعات

IMAP58,726,3212.31.400الدوائية المنصورBIME56,000,0007.40.110االوسط الشرق مصرف

BBOB25,234,3501.00.290بغداد مصرفIMAP41,941,6585.51.400الدوائية المنصور

IIDP23,647,6930.91.220للتمور  العراقيةBMFI31,750,0004.20.150الموصل مصرف

581,061,70378.872,450,220,05395.84

2,556,676,884الكلي مجموع736,768,608الكلي 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

2020/1/19

 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 عدد324,760,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة337,213,000

2المنخفضة

3المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2000.180-10.00االسالمي العطاء مصرف

BERI0.1300.110-15.38لالستثمار اربيل مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB330,000,00097.91.100العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00092.41.100العراق اسيا مصرف

BLAD4,003,0001.20.180االسالمي العطاء مصرفBLAD22,200,0006.80.180االسالمي العطاء مصرف

TZNI1,900,0000.62.500لالتصاالت الخاتمBERI1,000,0000.30.110لالستثمار اربيل مصرف

IHFI1,200,0000.41.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI800,0000.21.500المنزلي صناعةاالثاث

BERI110,0000.030.110لالستثمار اربيل مصرفTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

324,760,000100.00337,213,000100.00

337,213,000الكلي مجموع324,760,000الكلي 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

2020/1/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


