
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

497.40االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد500.062,955,019,893 االغالق

26المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

11المرتفعة2.661,000,448,563(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره591

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SKTA4.7504.670-1.68الكرخ العاب مدينةBUND0.0900.10011.11المتحد المصرف

SILT1.6301.610-1.23البري للنقل العراقيةINCP2.2002.42010.00الكيمياوية الصناعات

IITC8.8008.700-1.14للسجاد العراقيةIMAP1.1401.2509.65الدوائية المنصور

SMRI1.7101.700-0.58العقارية  المعمورةBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IBSD3.2603.250-0.31الغازية  بغدادIMIB3.0003.1505.00والدراجات المعدنية

BASH0.2300.2404.35اشور مصرف

IIDP1.1701.2002.56للتمور  العراقية

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)

BBOB349,350,20034.90.300بغداد مصرفBBOB1,163,434,00039.40.300بغداد مصرف

INCP187,152,35018.72.420الكيمياوية الصناعاتBUND965,195,00032.70.100المتحد المصرف

BUND92,115,0009.20.100المتحد المصرفBIME326,792,05211.10.110االوسط الشرق مصرف

SILT55,247,3005.51.610البري للنقل العراقيةBBAY108,000,0003.70.110بابل مصرف

IMAP45,190,0934.51.250الدوائية المنصورBGUC104,842,7033.50.160الخليج مصرف

IBSD41,153,8924.13.250الغازية  بغدادINCP80,195,0002.72.420الكيمياوية الصناعات

BMNS38,335,5003.80.680المنصور مصرفBMNS56,350,0001.90.680المنصور مصرف

2,804,808,75594.92808,544,33580.82

1,000,448,563الكلي مجموع2,955,019,893الكلي 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

2020/1/7

 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 عدد454,734,277

5المتدولة الشركات

0المرتفعة496,907,826

2المنخفضة

3المستقره28

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4300.4300.00األئتمان مصرف

BLAD0.2500.240-4.00االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.6501.500-9.09المنزلي صناعةاالثاث

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

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)

BTIB479,280,00096.51.200االسالمي الطيف مصرفBTIB399,400,00087.81.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD10,457,8262.10.240االسالمي العطاء مصرفBLAD43,574,2779.60.240االسالمي العطاء مصرف

BROI4,520,0000.90.430األئتمان مصرفBROI10,500,0002.30.430األئتمان مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

IHFI750,0000.21.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0000.11.500المنزلي صناعةاالثاث

454,734,277100.00496,907,826100.00

496,907,826الكلي مجموع454,734,277الكلي 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

2020/1/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


