
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

460.41االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد458.942,408,363,743 االغالق

25المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

6المرتفعة1.471,791,091,198-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره299

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفIITC9.0009.8008.89للسجاد العراقية

BNAI0.9000.820-8.89االسالمي الوطني المصرفAIRP10.55011.0004.27الزراعية المنتجات

IMIB2.8202.740-2.84والدراجات المعدنيةSMOF15.10015.6003.31االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.4700.460-2.13التجاري المصرفINCP2.1902.2301.83الكيمياوية الصناعات

BNOI0.5300.520-1.89االهلي المصرفNAME0.5700.5801.75للتأمين االمين

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفTASC7.0007.0200.29سيل اسيا

SKTA4.2004.170-0.71الكرخ العاب مدينة

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)

BTRI1,498,070,00083.60.700العراق عبر مصرفBTRI2,140,100,00088.90.700العراق عبر مصرف

TASC75,342,6504.27.020سيل اسياBMNS50,000,0002.10.610المنصور مصرف

INCP46,074,8002.62.230الكيمياوية الصناعاتBBOB48,000,0002.00.270بغداد مصرف

IBSD39,836,8052.22.560الغازية  بغدادBGUC25,825,7381.10.140الخليج مصرف

BMNS30,500,0001.70.610المنصور مصرفIMAP24,700,0001.01.100الدوائية المنصور

IMAP26,877,5001.51.100الدوائية المنصورIIDP22,100,0000.91.160للتمور  العراقية

IIDP25,837,0001.41.160للتمور  العراقيةINCP21,195,0000.92.230الكيمياوية الصناعات

2,331,920,73896.831,742,538,75597.29

1,791,091,198الكلي مجموع2,408,363,743الكلي 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

2020/2/12

 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 عدد810,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,025,000

0المنخفضة

1المستقره9

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)

TZNI2,025,000100.02.500لالتصاالت الخاتمTZNI810,000100.02.500لالتصاالت الخاتم

810,000100.002,025,000100.00

2,025,000الكلي مجموع810,000الكلي 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

2020/2/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


