
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.64135,190,838 االغالق

22المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة1.82222,578,598-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره205

الشركة اسم
 رمز
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(دينار)
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفHNTI10.05010.4003.48السياحية االستثمارات

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

AIPM4.7004.620-1.70اللحوم تسويقTASC8.0008.0500.63سيل اسيا

IBSD3.0002.950-1.67الغازية  بغدادHBAG8.1508.2000.61بغداد فندق

IMAP1.2801.260-1.56الدوائية المنصور

HBAY70.00069.000-1.43بابل فندق

INCP2.4002.370-1.25الكيمياوية الصناعات

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)

TASC51,807,50023.38.050سيل اسياBBOB29,846,77122.10.280بغداد مصرف

INCP45,928,25020.62.370الكيمياوية الصناعاتINCP19,325,00014.32.370الكيمياوية الصناعات

HNTI24,412,50011.010.400السياحية االستثماراتNGIR18,539,97413.70.640للتأمين الخليج

IBSD21,540,9989.72.950الغازية  بغدادBGUC15,711,30211.60.140الخليج مصرف

IMAP12,359,5005.61.260الدوائية المنصورIMAP9,800,0007.21.260الدوائية المنصور

NGIR11,865,5835.30.640للتأمين الخليجIBSD7,293,3895.42.950الغازية  بغداد

IRMC9,000,0004.09.000الجاهزة االلبسةBUND7,121,4065.30.070المتحد المصرف

107,637,84279.62176,914,33179.48

222,578,598الكلي مجموع135,190,838الكلي 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

2020/1/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد6,172,000

6المتدولة الشركات

3المرتفعة6,436,800

1المنخفضة

2المستقره23
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IMCI80.00065.000-18.75الكيماوية الصنائعBLAD0.1700.19011.76االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.4001.4604.29المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.4002.56العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق

(دينار)
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IHFI3,640,00056.51.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,500,00040.51.460المنزلي صناعةاالثاث

TZNI1,900,00029.52.500لالتصاالت الخاتمBLAD1,900,00030.80.190االسالمي العطاء مصرف

BROI397,3006.20.400العراقي االئتمان مصرفBROI1,000,00016.20.400العراقي االئتمان مصرف

BLAD355,0005.50.190االسالمي العطاء مصرفTZNI760,00012.32.500لالتصاالت الخاتم

IMCI130,0002.065.000الكيماوية الصنائعIKHC10,0000.21.450االنشائية  الخازر

IKHC14,5000.21.450االنشائية  الخازرIMCI2,0000.0365.000الكيماوية الصنائع

6,172,000100.006,436,800100.00

6,436,800الكلي مجموع6,172,000الكلي 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

2020/1/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


