
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

459.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد459.15414,462,749 االغالق

27المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

8المرتفعة0.32354,735,053-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره335

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

SMOF16.70016.000-4.19االلعاب لمدن الموصلAIPM4.3904.6004.78اللحوم تسويق

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفNAME0.5800.5901.72للتأمين االمين

HNTI9.6009.400-2.08السياحية االستثماراتHBAY66.00067.0001.52بابل فندق

INCP2.2302.190-1.79الكيمياوية الصناعاتIMIB2.8002.8401.43والدراجات المعدنية

IITC10.25010.230-0.20للسجاد العراقيةIIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

IMAP1.1701.1800.85الدوائية المنصور

SKTA4.2004.2300.71الكرخ 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)

TASC70,677,85019.97.050سيل اسياBBOB190,150,00045.90.290بغداد مصرف

BBOB55,143,50015.50.290بغداد مصرفIIDP44,999,84810.91.180للتمور  العراقية

IIDP52,688,31914.91.180للتمور  العراقيةBMNS43,721,81510.50.620المنصور مصرف

IMAP46,337,04313.11.180الدوائية المنصورIMAP38,613,7809.31.180الدوائية المنصور

INCP36,613,00010.32.190الكيمياوية الصناعاتBGUC20,000,0004.80.140الخليج مصرف

IBSD32,998,8159.32.600الغازية  بغدادBUND17,000,0004.10.070المتحد المصرف

BMNS27,107,5257.60.620المنصور مصرفINCP16,650,0004.02.190الكيمياوية الصناعات

371,135,44389.55321,566,05290.65

354,735,053الكلي مجموع414,462,749الكلي 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

2020/2/19

 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 عدد30,076,712

3المتدولة الشركات

3المرتفعة15,928,822

0المنخفضة

0المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1900.2005.26االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.4002.4803.33لالتصاالت الخاتم

NAHF0.4700.4802.13للتأمين االهلية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

NAHF14,024,02288.00.480للتأمين االهليةNAHF29,216,71297.10.480للتأمين االهلية

TZNI1,884,80011.82.480لالتصاالت الخاتمTZNI760,0002.52.480لالتصاالت الخاتم

BLAD20,0000.10.200االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0000.30.200االسالمي العطاء مصرف

30,076,712100.0015,928,822100.00

15,928,822الكلي مجموع30,076,712الكلي 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

2020/2/19

ربحية 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




