
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.54االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.371,088,955,710 االغالق

25المتدولة الشركات1.07-% التغير نسبه

2المرتفعة5.17943,197,617-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

6المستقره621
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفHNTI9.4009.5001.06السياحية االستثمارات

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفIMAP1.3001.3100.77الدوائية المنصور

BBOB0.2800.270-3.57بغداد مصرف

INCP2.5402.450-3.54الكيمياوية الصناعات

TASC8.8008.490-3.52سيل اسيا

SKTA4.6504.500-3.23الكرخ العاب مدينة

IKLV1.7501.700-2.86اللقاحات النتاج الكندي

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)

IIDP312,148,55633.11.190للتمور  العراقيةBBOB297,500,00027.30.270بغداد مصرف

INCP270,288,99528.72.450الكيمياوية الصناعاتIIDP260,208,38023.91.190للتمور  العراقية

BBOB80,520,0008.50.270بغداد مصرفBUND240,451,91822.10.070المتحد المصرف

IMAP52,733,3005.61.310الدوائية المنصورINCP109,856,63410.12.450الكيمياوية الصناعات

SKTA42,710,9504.54.500الكرخ العاب مدينةIMAP40,070,0003.71.310الدوائية المنصور

IBSD41,565,4234.43.000الغازية  بغدادBBAY35,346,9503.20.090بابل مصرف

TASC32,114,9633.48.490سيل اسياNAME35,250,0003.20.540للتأمين االمين

1,018,683,88293.55832,082,18788.22

943,197,617الكلي مجموع1,088,955,710الكلي 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

2020/1/22

 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 عدد430,710,000

8المتدولة الشركات

1المرتفعة455,706,500

2المنخفضة

5المستقره39
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BLAD0.1800.150-16.67االسالمي العطاء مصرفBINT1.9601.9700.51االسالمي الدولي المصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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الشركة اسم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB440,000,00096.61.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00092.91.100العراق اسيا مصرف

NAHF5,980,0001.30.460للتأمين االهليةNAHF13,000,0003.00.460للتأمين االهلية

BROI4,009,5000.90.380األئتمان مصرفBROI10,550,0002.40.380األئتمان مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمBLAD3,900,0000.90.150االسالمي العطاء مصرف

BINI1,500,0000.31.000االسالمي العراق نور مصرفBINI1,500,0000.31.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT981,0000.21.970االسالمي الدولي المصرفTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

IHFI750,0000.21.500المنزلي صناعةاالثاثBINT500,0000.11.970االسالمي الدولي المصرف

430,210,00099.88455,120,50099.87

455,706,500الكلي مجموع430,710,000الكلي 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

2020/1/22

 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


