
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

473.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.501,262,216,824 االغالق

22المتدولة الشركات0.89% التغير نسبه

9المرتفعة4.201,128,873,105(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

8المستقره469
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INCP2.5002.350-6.00الكيمياوية الصناعاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

SILT1.4101.370-2.84البري للنقل العراقيةBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفBIIB0.4000.44010.00االسالمي  المصرف

SMOF15.70015.550-0.96االلعاب لمدن الموصلHNTI10.00010.9909.90السياحية االستثمارات

TASC8.3508.300-0.60سيل اسياSBPT16.69018.0007.85الركاب لنقل بغداد

BGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

BBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

INCP450,241,10039.92.350الكيمياوية الصناعاتBBOB569,000,00045.10.280بغداد مصرف

IIDP226,698,00020.11.180للتمور  العراقيةIIDP192,100,00015.21.180للتمور  العراقية

BBOB153,640,00013.60.280بغداد مصرفINCP187,490,00014.92.350الكيمياوية الصناعات

SBPT93,600,0008.318.000الركاب لنقل بغدادBUND142,900,00011.30.070المتحد المصرف

HNTI56,118,9565.010.990السياحية االستثماراتBGUC67,305,1545.30.150الخليج مصرف

IBSD28,985,5002.62.900الغازية  بغدادBMNS41,750,0003.30.640المنصور مصرف

TASC27,556,2572.48.300سيل اسياIMAP10,550,0000.81.300الدوائية المنصور

1,211,095,15495.951,036,839,81291.85

1,128,873,105الكلي مجموع1,262,216,824الكلي 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

2020/1/26

 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 عدد910,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,273,500

1المنخفضة

0المستقره11
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TZNI2.5002.490-0.40لالتصاالت الخاتم
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TZNI2,273,500100.02.490لالتصاالت الخاتمTZNI910,000100.02.490لالتصاالت الخاتم

910,000100.002,273,500100.00

2,273,500الكلي مجموع910,000الكلي 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

2020/1/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




