
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.46443,779,893 االغالق

24المتدولة الشركات0.48% التغير نسبه

9المرتفعة2.29530,961,703(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره345

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAG8.4008.150-2.98بغداد فندقHBAY68.00070.0002.94بابل فندق

SNUC0.3900.380-2.56للمقاوالت النخبةAIPM4.6004.7002.17اللحوم تسويق

SKTA4.4004.350-1.14الكرخ العاب مدينةSMRI1.6501.6801.82العقارية  المعمورة

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةIBSD2.9503.0001.69الغازية  بغداد

IITC8.9009.0001.12للسجاد العراقية

IMAP1.2701.2800.79الدوائية المنصور

IMOS6.4006.4500.78الحديثة الخياطة

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)

IIDP168,283,72331.71.170للتمور  العراقيةIIDP142,659,93532.11.170للتمور  العراقية

INCP55,446,27410.42.400الكيمياوية الصناعاتBBOB119,250,00026.90.280بغداد مصرف

HBAY43,814,7508.370.000بابل فندقBMNS53,000,00011.90.640المنصور مصرف

TASC41,189,2507.88.000سيل اسياINCP23,043,6755.22.400الكيمياوية الصناعات

IBSD40,592,7407.63.000الغازية  بغدادNAME18,079,0344.10.540للتأمين االمين

AIPM38,445,0007.24.700اللحوم تسويقIMAP16,500,0003.71.280الدوائية المنصور

BMNS33,920,0006.40.640المنصور مصرفBGUC14,098,5243.20.140الخليج مصرف

386,631,16887.12421,691,73779.42

530,961,703الكلي مجموع443,779,893الكلي 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

2020/1/29

 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
 

46المدرجة الشركات عدد408,419,367

6المتدولة الشركات

1المرتفعة444,454,241

2المنخفضة

3المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.4401.4500.69االنشائية  الخازر

BLAD0.1800.170-5.56االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.5500.470-14.55للتأمين االهلية

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)

BAIB440,000,00099.01.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00097.91.100العراق اسيا مصرف

BROI1,950,0000.40.390األئتمان مصرفBROI5,000,0001.20.390األئتمان مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمBLAD2,200,0000.50.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD378,0000.10.170االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

NAHF210,9440.050.470للتأمين االهليةNAHF448,8170.10.470للتأمين االهلية

IKHC15,2980.0031.450االنشائية  الخازرIKHC10,5500.0031.450االنشائية  الخازر

408,419,367100.00444,454,241100.00

444,454,241الكلي مجموع408,419,367الكلي 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

2020/1/29

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


