
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.22االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد474.43773,004,514 االغالق

28المتدولة الشركات0.58-% التغير نسبه

3المرتفعة2.79608,464,965-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

9المستقره363
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 رمز

الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.7001.600-5.88اللقاحات النتاج الكنديHBAY70.00071.9902.84بابل فندق

TASC7.7007.370-4.29سيل اسياNAME0.5700.5801.75للتأمين االمين

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفHNTI10.05010.1000.50السياحية االستثمارات

BBOB0.2900.280-3.45بغداد مصرف

AIPM4.6504.500-3.23اللحوم تسويق

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرف

INCP2.2402.190-2.23الكيمياوية 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)

BTRI245,000,00040.30.700العراق عبر مصرفBTRI350,000,00045.30.700العراق عبر مصرف

TASC132,438,11021.87.370سيل اسياBBOB271,615,00035.10.280بغداد مصرف

BBOB76,052,20012.50.280بغداد مصرفBMNS35,192,7734.60.640المنصور مصرف

INCP46,519,5007.62.190الكيمياوية الصناعاتINCP21,125,0002.72.190الكيمياوية الصناعات

BMNS22,523,3753.70.640المنصور مصرفTASC18,008,0002.37.370سيل اسيا

SILT15,851,1002.61.330البري للنقل العراقيةBUND13,000,0001.70.070المتحد المصرف

IMAP12,827,0002.11.170الدوائية المنصورSILT11,983,4091.61.330البري للنقل العراقية

720,924,18293.26551,211,28590.59

608,464,965الكلي مجموع773,004,514الكلي 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

2020/2/6

 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 عدد760,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,900,000

0المنخفضة

1المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI1,900,000100.02.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,000100.02.500لالتصاالت الخاتم

760,000100.001,900,000100.00

1,900,000الكلي مجموع760,000الكلي 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

2020/2/6

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


