
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.44االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد460.41466,442,252 االغالق

29المتدولة الشركات1.08-% التغير نسبه

7المرتفعة5.03372,351,327-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره401

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

BNAI1.0000.900-10.00االسالمي الوطني المصرفNGIR0.6400.7009.38للتأمين الخليج

IBPM1.9801.800-9.09التغليف لمواد  بغدادBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

HBAY71.99067.000-6.93بابل فندقBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

AIRP11.00010.550-4.09الزراعية المنتجاتNAME0.5600.5701.79للتأمين االمين

BNOI0.5500.530-3.64االهلي المصرفTASC6.9107.0001.30سيل اسيا

BBOB0.2800.270-3.57بغداد مصرفIIDP1.1501.1600.87للتمور  العراقية

IMAP1.1401.100-3.51الدوائية المنصورSMOF15.00015.1000.67االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC89,639,85024.17.000سيل اسياBUND219,400,00047.00.070المتحد المصرف

IBSD67,117,34918.02.560الغازية  بغدادBMNS55,000,00011.80.620المنصور مصرف

HBAY37,803,00010.267.000بابل فندقBGUC34,175,8257.30.140الخليج مصرف

IMAP36,778,0009.91.100الدوائية المنصورIMAP33,275,0007.11.100الدوائية المنصور

BMNS34,216,0009.20.620المنصور مصرفBBOB28,000,0006.00.270بغداد مصرف

INCP24,796,1006.72.190الكيمياوية الصناعاتIBSD25,919,5125.62.560الغازية  بغداد

SILT17,391,0334.71.310البري للنقل العراقيةSILT13,288,3332.81.310البري للنقل العراقية

409,058,67087.70307,741,33282.65

372,351,327الكلي مجموع466,442,252الكلي 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

2020/2/11

 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 ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

46المدرجة الشركات عدد391,460,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة470,437,000

0المنخفضة

3المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

BLAD0.1900.1900.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BTIB468,480,00099.61.200االسالمي الطيف مصرفBTIB390,400,00099.71.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

BLAD57,0000.00.190االسالمي العطاء مصرفBLAD300,0000.10.190االسالمي العطاء مصرف

391,460,000100.00470,437,000100.00

470,437,000الكلي مجموع391,460,000الكلي 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

2020/2/11

ربحية 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




