
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.37االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد473.34657,096,670 االغالق

22المتدولة الشركات0.84-% التغير نسبه

4المرتفعة4.03748,990,987-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره443

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفHNTI9.50010.0005.26السياحية االستثمارات

HBAY68.00065.000-4.41بابل فندقSILT1.3701.4102.92البري للنقل العراقية

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفINCP2.4502.5002.04الكيمياوية الصناعات

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

IBSD3.0002.900-3.33الغازية  بغداد

IITC8.8008.600-2.27للسجاد العراقية

SKTA4.5004.400-2.22الكرخ العاب مدينة

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)

IIDP359,838,12948.01.180للتمور  العراقيةIIDP304,947,56746.41.180للتمور  العراقية

INCP159,614,20021.32.500الكيمياوية الصناعاتBBOB124,900,00019.00.270بغداد مصرف

IBSD44,757,8086.02.900الغازية  بغدادINCP65,995,00010.02.500الكيمياوية الصناعات

BMNS35,575,0004.70.650المنصور مصرفBMNS55,500,0008.40.650المنصور مصرف

BBOB33,723,0004.50.270بغداد مصرفBUND35,029,7895.30.060المتحد المصرف

TASC23,324,7163.18.350سيل اسياIBSD15,419,9082.32.900الغازية  بغداد

IMAP19,927,3372.71.300الدوائية المنصورIMAP15,352,1662.31.300الدوائية المنصور

617,144,43093.92676,760,19190.36

748,990,987الكلي مجموع657,096,670الكلي 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

2020/1/23

 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
 

48المدرجة الشركات عدد413,055,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة446,986,000

1المنخفضة

3المستقره28

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

BROI0.3800.370-2.63األئتمان 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)

BAIB440,000,00098.41.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00096.81.100العراق اسيا مصرف

BROI4,273,5001.00.370األئتمان مصرفBROI11,550,0002.80.370األئتمان مصرف

TZNI2,012,5000.52.500لالتصاالت الخاتمTZNI805,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

BINI700,0000.21.000االسالمي العراق نور مصرفBINI700,0000.21.000االسالمي العراق نور مصرف

413,055,000100.00446,986,000100.00

446,986,000الكلي مجموع413,055,000الكلي 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

2020/1/23

 خسارة 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




