
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد499.401,578,699,120 االغالق

28المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

6المرتفعة0.66780,423,686-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره576

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

BUND0.1000.090-10.00المتحد المصرفINCP2.4202.6609.92الكيمياوية الصناعات

IMOS6.5006.000-7.69الحديثة الخياطةIMAP1.2501.3709.60الدوائية المنصور

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIMIB3.1503.4007.94والدراجات المعدنية

NAME0.5700.550-3.51للتأمين االمينIKLV1.7901.9006.15اللقاحات النتاج الكندي

SKTA4.6704.590-1.71الكرخ العاب مدينةIIDP1.2001.2705.83للتمور  العراقية

BNOI0.6100.600-1.64االهلي المصرفIITC8.7008.7500.57للسجاد العراقية

BMNS0.6800.670-1.47المنصور 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)

INCP249,712,99332.02.660الكيمياوية الصناعاتBUND548,300,00034.70.090المتحد المصرف

SILT117,353,50015.01.600البري للنقل العراقيةBBOB377,914,00023.90.300بغداد مصرف

BBOB113,374,20014.50.300بغداد مصرفBGUC193,576,14212.30.150الخليج مصرف

BUND49,387,0006.30.090المتحد المصرفBIME108,500,0006.90.110االوسط الشرق مصرف

IIDP32,575,0004.21.270للتمور  العراقيةINCP94,455,6296.02.660الكيمياوية الصناعات

BGUC29,042,4713.70.150الخليج مصرفSILT73,430,0004.71.600البري للنقل العراقية

BMNS28,160,0003.60.670المنصور مصرفBMNS42,000,0002.70.670المنصور مصرف

1,438,175,77191.10619,605,16479.39

780,423,686الكلي مجموع1,578,699,120الكلي 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

2020/1/8

 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 عدد278,265,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة241,798,700

1المنخفضة

4المستقره34

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.3801.4404.35االنشائية  الخازر

BLAD0.2400.220-8.33االسالمي العطاء مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BROI0.4300.4300.00األئتمان مصرف

IHFI1.5001.5000.00المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت 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)

BAIB220,000,00091.01.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00071.91.100العراق اسيا مصرف

BLAD15,826,0006.50.220االسالمي العطاء مصرفBLAD69,025,00024.80.220االسالمي العطاء مصرف

BROI3,474,4001.40.430األئتمان مصرفBROI8,080,0002.90.430األئتمان مصرف

TZNI1,900,0000.82.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.32.500لالتصاالت الخاتم

IHFI569,5000.21.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI380,0000.11.500المنزلي صناعةاالثاث

IKHC28,8000.01.440االنشائية  الخازرIKHC20,0000.01.440االنشائية  الخازر

278,265,000100.00241,798,700100.00

241,798,700الكلي مجموع278,265,000الكلي 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

2020/1/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


