
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.97االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.22500,108,833 االغالق

27المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

9المرتفعة0.75460,401,446-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره378

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

TASC7.9507.700-3.14سيل اسياSNUC0.3800.4005.26للمقاوالت النخبة

SMOF16.50016.000-3.03االلعاب لمدن الموصلINCP2.1702.2403.23الكيمياوية الصناعات

HNTI10.30010.050-2.43السياحية االستثماراتBIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

BMNS0.6600.650-1.52المنصور مصرفAAHP1.1201.1300.89الزراعي لالنتاج االهلية

IMAP1.1901.180-0.84الدوائية المنصورIMOS6.4506.5000.78الحديثة الخياطة

SILT1.3401.330-0.75البري للنقل العراقيةAMEF8.7508.8000.57االوسط الشرق اسماك

IBSD2.9002.880-0.69الغازية  بغدادIMIB2.8902.9000.35والدراجات المعدنية

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)

INCP105,365,15022.92.240الكيمياوية الصناعاتBGUC112,684,28522.50.140الخليج مصرف

SILT86,621,05918.81.330البري للنقل العراقيةBUND104,431,39720.90.070المتحد المصرف

TASC56,655,15012.37.700سيل اسياBBOB71,119,92814.20.290بغداد مصرف

HBAG39,828,5008.78.080بغداد فندقSILT65,154,06013.01.330البري للنقل العراقية

IMAP26,345,7005.71.180الدوائية المنصورINCP47,505,0009.52.240الكيمياوية الصناعات

SMOF21,150,0004.616.000االلعاب لمدن الموصلIMAP22,105,0004.41.180الدوائية المنصور

BBOB20,624,7794.50.290بغداد مصرفNGIR15,000,0003.00.640للتأمين الخليج

437,999,67087.58356,590,33877.45

460,401,446الكلي مجموع500,108,833الكلي 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

2020/2/5

 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 عدد400,760,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة481,900,000

0المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

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)

BTIB480,000,00099.61.200االسالمي الطيف مصرفBTIB400,000,00099.81.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

400,760,000100.00481,900,000100.00

481,900,000الكلي مجموع400,760,000الكلي 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

2020/2/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


