
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

458.35االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد459.26143,897,758 االغالق

23المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

7المرتفعة0.91180,104,945(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره205

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

AIRP11.00010.300-6.36الزراعية المنتجاتNGIR0.7000.7202.86للتأمين الخليج

BNAI0.6800.650-4.41االسالمي الوطني المصرفSMOF15.60016.0002.56االلعاب لمدن الموصل

BNOI0.5200.500-3.85االهلي المصرفBMNS0.6100.6201.64المنصور مصرف

HNTI9.8509.600-2.54السياحية االستثماراتTASC6.9207.0101.30سيل اسيا

SKTA4.2504.200-1.18الكرخ العاب مدينةIKLV1.5801.6001.27اللقاحات النتاج الكندي

IBSD2.5902.6100.77الغازية  بغداد

INCP2.2302.2400.45الكيمياوية 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)

IIDP69,683,71338.71.160للتمور  العراقيةIIDP59,564,94041.41.160للتمور  العراقية

TASC38,730,64021.57.010سيل اسياBBOB30,171,98021.00.280بغداد مصرف

INCP13,650,0007.62.240الكيمياوية الصناعاتBMNS15,500,00010.80.620المنصور مصرف

BMNS9,565,0005.30.620المنصور مصرفINCP6,100,0004.22.240الكيمياوية الصناعات

SKTA8,833,7754.94.200الكرخ العاب مدينةTASC5,503,0003.87.010سيل اسيا

BBOB8,448,1544.70.280بغداد مصرفBNOI5,000,0003.50.500االهلي المصرف

IBSD6,633,4863.72.610الغازية  بغدادNAME4,181,6922.90.560للتأمين االمين

126,021,61287.58155,544,76886.36

180,104,945الكلي مجموع143,897,758الكلي 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

2020/2/17

 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 عدد4,080,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة9,005,400

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.5002.400-4.00لالتصاالت الخاتم

BINT1.9701.9700.00االسالمي الدولي المصرف

SAEI0.6500.6500.00العقارية  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)

TZNI8,641,00096.02.400لالتصاالت الخاتمTZNI3,560,00087.32.400لالتصاالت الخاتم

SAEI325,0003.60.650العقارية  االمينSAEI500,00012.30.650العقارية  االمين

BINT39,4000.41.970االسالمي الدولي المصرفBINT20,0000.51.970االسالمي الدولي المصرف

4,080,000100.009,005,400100.00

9,005,400الكلي مجموع4,080,000الكلي 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

2020/2/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


