
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

459.26االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد459.471,438,299,907 االغالق

29المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

11المرتفعة0.21835,560,442(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره378

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

BNOI0.5000.480-4.00االهلي المصرفBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

SILT1.2901.270-1.55البري للنقل العراقيةIMAP1.1001.1706.36الدوائية المنصور

HBAY67.00066.000-1.49بابل فندقSMOF16.00016.7004.38االلعاب لمدن الموصل

INCP2.2402.230-0.45الكيمياوية الصناعاتIMIB2.7002.8003.70والدراجات المعدنية

IBSD2.6102.600-0.38الغازية  بغدادBBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

NAME0.5600.5803.57للتأمين 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)

BBOB315,575,07237.80.290بغداد مصرفBBOB1,088,672,66375.70.290بغداد مصرف

IBSD280,986,69233.62.600الغازية  بغدادIBSD111,821,1357.82.600الغازية  بغداد

TASC59,511,4107.17.020سيل اسياBMNS78,860,0005.50.620المنصور مصرف

BMNS48,143,1005.80.620المنصور مصرفIIDP40,552,0002.81.170للتمور  العراقية

IIDP47,448,3605.71.170للتمور  العراقيةBGUC30,000,0002.10.140الخليج مصرف

IMAP23,941,5412.91.170الدوائية المنصورIMAP20,900,4831.51.170الدوائية المنصور

INCP13,940,0001.72.230الكيمياوية الصناعاتBIME13,000,0000.90.110االوسط الشرق مصرف

1,383,806,28196.21789,546,17594.49

835,560,442الكلي مجموع1,438,299,907الكلي 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

2020/2/18

 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 عدد7,610,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,630,000

1المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.370-5.13األئتمان مصرف

NAHF0.4700.4700.00للتأمين االهلية

TZNI2.4002.4000.00لالتصاالت 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)

TZNI1,944,00042.02.400لالتصاالت الخاتمBROI5,100,00067.00.370األئتمان مصرف

BROI1,887,00040.80.370األئتمان مصرفNAHF1,700,00022.30.470للتأمين االهلية

NAHF799,00017.30.470للتأمين االهليةTZNI810,00010.62.400لالتصاالت الخاتم

7,610,000100.004,630,000100.00

4,630,000الكلي مجموع7,610,000الكلي 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

2020/2/18

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


