
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.64االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.71834,054,310 االغالق

22المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

2المرتفعة1.93721,489,863-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

16المستقره328
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الشركة
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAG8.2008.000-2.44بغداد فندقNAME0.5400.5705.56للتأمين االمين

IBSD2.9502.900-1.69الغازية  بغدادAIPM4.6204.6500.65اللحوم تسويق

INCP2.3702.350-0.84الكيمياوية الصناعات

HBAY69.00068.700-0.43بابل فندق

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)

HBAG247,521,35634.38.000بغداد فندقBBOB622,032,07774.60.280بغداد مصرف

BBOB174,168,98224.10.280بغداد مصرفINCP64,054,9997.72.350الكيمياوية الصناعات

INCP148,547,14820.62.350الكيمياوية الصناعاتHBAG30,898,9823.78.000بغداد فندق

TASC51,559,3897.18.050سيل اسياBMFI25,000,0003.00.150الموصل مصرف

IBSD39,369,0005.52.900الغازية  بغدادBMNS18,000,0002.20.650المنصور مصرف

IMAP18,728,3302.61.260الدوائية المنصورIMAP14,886,7701.81.260الدوائية المنصور

BMNS11,700,0001.60.650المنصور مصرفIBSD13,530,0001.62.900الغازية  بغداد

788,402,82894.53691,594,20495.86

721,489,863الكلي مجموع834,054,310الكلي 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

2020/2/2

 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 عدد307,110,708

6المتدولة الشركات

1المرتفعة340,009,534

1المنخفضة

4المستقره25
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 االغالق

(دينار)
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 نسبة
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BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفSAEI0.6800.7002.94العقارية  االمين

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB330,000,00097.11.100العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00097.71.100العراق اسيا مصرف

TZNI7,400,0002.22.500لالتصاالت الخاتمTZNI2,960,0001.02.500لالتصاالت الخاتم

SAEI1,050,0000.30.700العقارية  االمينBROI2,100,0000.70.390األئتمان مصرف

BROI819,0000.20.390األئتمان مصرفSAEI1,500,0000.50.700العقارية  االمين

IHFI731,0340.21.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,7080.21.460المنزلي صناعةاالثاث

BLAD9,5000.0030.190االسالمي العطاء مصرفBLAD50,0000.020.190االسالمي العطاء مصرف

307,110,708100.00340,009,534100.00

340,009,534الكلي مجموع307,110,708الكلي 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

2020/2/2

 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


