
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.97859,608,162 االغالق

21المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

3المرتفعة1.09601,551,295-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره361

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

INCP2.2502.170-3.56الكيمياوية الصناعاتHBAY68.00070.0002.94بابل فندق

IMAP1.2301.190-3.25الدوائية المنصورHBAG8.0008.1001.25بغداد فندق

SKTA4.3004.200-2.33الكرخ العاب مدينةHNTI10.27010.3000.29السياحية االستثمارات

IMIB2.9502.890-2.03والدراجات المعدنية

IBSD2.9402.900-1.36الغازية  بغداد

SMRI1.6401.620-1.22العقارية  المعمورة

SILT1.3501.340-0.74البري للنقل العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB186,610,49731.00.290بغداد مصرفBBOB643,484,47274.90.290بغداد مصرف

HBAG140,289,00023.38.100بغداد فندقBGUC87,187,41410.10.140الخليج مصرف

INCP105,726,48217.62.170الكيمياوية الصناعاتINCP48,701,4575.72.170الكيمياوية الصناعات

SKTA51,967,8508.64.200الكرخ العاب مدينةIMAP20,479,6022.41.190الدوائية المنصور

HBAY26,244,0004.470.000بابل فندقHBAG17,529,0002.08.100بغداد فندق

IBSD26,110,0004.32.900الغازية  بغدادSKTA12,335,0001.44.200الكرخ العاب مدينة

IMAP24,599,5224.11.190الدوائية المنصورIBSD9,000,0001.02.900الغازية  بغداد

838,716,94597.57561,547,35193.35

601,551,295الكلي مجموع859,608,162الكلي 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

2020/2/4

 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 عدد1,236,721

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,068,059

0المنخفضة

3المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1900.1900.00االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4700.4700.00للتأمين االهلية

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI1,900,00091.92.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,00061.52.500لالتصاالت الخاتم

NAHF130,0596.30.470للتأمين االهليةNAHF276,72122.40.470للتأمين االهلية

BLAD38,0001.80.190االسالمي العطاء مصرفBLAD200,00016.20.190االسالمي العطاء مصرف

1,236,721100.002,068,059100.00

2,068,059الكلي مجموع1,236,721الكلي 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

2020/2/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


