
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.06االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.17460,848,343 االغالق

27المتدولة الشركات0.65% التغير نسبه

11المرتفعة3.11504,101,702(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

8المستقره372

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

SBPT18.00017.000-5.56الركاب لنقل بغدادBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

IMOS6.6506.400-3.76الحديثة الخياطةBMFI0.1400.1507.14الموصل مصرف

BBOB0.2900.280-3.45بغداد مصرفBASH0.2300.2404.35اشور مصرف

HNTI10.25010.000-2.44السياحية االستثماراتHBAG8.2008.4002.44بغداد فندق

SMOF16.80016.510-1.73االلعاب لمدن الموصلBCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

IIDP1.2001.180-1.67للتمور  العراقيةIBSD2.9002.9501.72الغازية  بغداد

HPAL9.4009.250-1.60فلسطين فندقBMNS0.6300.6401.59المنصور مصرف

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)

TASC193,626,17038.48.000سيل اسياBBOB175,500,00038.10.280بغداد مصرف

BBOB49,155,0009.80.280بغداد مصرفBMNS63,000,00013.70.640المنصور مصرف

BMNS40,320,0008.00.640المنصور مصرفBGUC61,600,00013.40.140الخليج مصرف

IMAP39,796,5007.91.270الدوائية المنصورBCOI33,350,0007.20.460التجاري المصرف

IBSD31,268,6006.22.950الغازية  بغدادIMAP31,450,0006.81.270الدوائية المنصور

SMOF26,152,3305.216.510االلعاب لمدن الموصلTASC24,123,0005.28.000سيل اسيا

SKTA24,245,0004.84.400الكرخ العاب مدينةBMFI15,000,0003.30.150الموصل مصرف

404,023,00087.67404,563,60080.25

504,101,702الكلي مجموع460,848,343الكلي 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

2020/1/28

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد3,389,245

6المتدولة الشركات

1المرتفعة4,184,376

2المنخفضة

3المستقره19
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IMCI100.00080.000-20.00الكيماوية الصنائعNAHF0.4600.55019.57للتأمين االهلية

IHFI1.5001.400-6.67المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI1,900,00045.42.500لالتصاالت الخاتمIHFI1,000,00029.51.400المنزلي صناعةاالثاث

IHFI1,400,00033.51.400المنزلي صناعةاالثاثBROI928,42927.40.390العراقي االئتمان مصرف

BROI362,0878.70.390العراقي االئتمان مصرفTZNI760,00022.42.500لالتصاالت الخاتم

NAHF360,9298.60.550للتأمين االهليةNAHF696,81620.60.550للتأمين االهلية

IMCI160,0003.880.000الكيماوية الصنائعIMCI2,0000.180.000الكيماوية الصنائع

SAEI1,3600.00.680العقارية لالستثمارات االمينSAEI2,0000.10.680العقارية لالستثمارات االمين

3,389,245100.004,184,376100.00

4,184,376الكلي مجموع3,389,245الكلي 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

2020/1/28

 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


