
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

458.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد461.23677,919,763 االغالق

33المتدولة الشركات0.50% التغير نسبه

7المرتفعة2.29845,277,178(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

13المستقره557

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNAI0.8200.750-8.54االسالمي الوطني المصرفBBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفIITC9.80010.0002.04للسجاد العراقية

NAME0.5800.560-3.45للتأمين االمينSMRI1.5701.6001.91العقارية  المعمورة

IKLV1.6201.580-2.47اللقاحات النتاج الكنديBMNS0.6100.6201.64المنصور مصرف

IRMC9.0008.800-2.22الجاهزة االلبسةHPAL9.2509.4001.62فلسطين فندق

AIPM4.4504.360-2.02اللحوم تسويقIBSD2.5602.6001.56الغازية  بغداد

INCP2.2302.190-1.79الكيمياوية الصناعاتHBAY67.00067.5000.75بابل فندق

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)

TASC406,377,95048.16.900سيل اسياBBOB359,400,20453.00.280بغداد مصرف

IBSD119,309,24614.12.600الغازية  بغدادBMNS63,113,0009.30.620المنصور مصرف

BBOB100,424,05511.90.280بغداد مصرفTASC58,855,0008.76.900سيل اسيا

INCP45,795,8505.42.190الكيمياوية الصناعاتIBSD45,255,0646.72.600الغازية  بغداد

HBAY43,725,0005.267.500بابل فندقIMAP27,245,6234.01.090الدوائية المنصور

BMNS38,630,0604.60.620المنصور مصرفBGUC24,000,0003.50.140الخليج مصرف

IMAP29,806,2293.51.090الدوائية المنصورINCP20,595,0003.02.190الكيمياوية الصناعات

598,463,89188.28784,068,39192.76

845,277,178الكلي مجموع677,919,763الكلي 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

2020/2/13

 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 ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد2,662,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة6,595,000

1المنخفضة

2المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7000.650-7.14العقارية لالستثمارات االمين

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)

TZNI6,400,00097.02.500لالتصاالت الخاتمTZNI2,560,00096.22.500لالتصاالت الخاتم

IMCI130,0002.065.000الكيماوية الصنائعSAEI100,0003.80.650العقارية لالستثمارات االمين

SAEI65,0001.00.650العقارية لالستثمارات االمينIMCI2,0000.165.000الكيماوية الصنائع

6,595,000الكلي مجموع2,662,000الكلي 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

2020/2/13

 خسارة 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


