
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.76849,765,222 االغالق

21المتدولة الشركات1.41-% التغير نسبه

2المرتفعة6.67847,427,841-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

10المستقره497

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفHNTI10.10010.3502.48السياحية االستثمارات

BMFI0.1500.140-6.67الموصل مصرفINCP2.1902.2402.28الكيمياوية الصناعات

IBSD2.8502.700-5.26الغازية  بغداد

TASC7.3707.000-5.02سيل اسيا

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرف

SMOF16.00015.500-3.12االلعاب لمدن الموصل

SILT1.3301.300-2.26البري للنقل العراقية

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)

TASC390,574,60046.17.000سيل اسياBTRI350,000,00041.20.700العراق عبر مصرف

BTRI245,000,00028.90.700العراق عبر مصرفBIME144,000,00016.90.100االوسط الشرق مصرف

IBSD46,740,4005.52.700الغازية  بغدادBMFI106,250,00012.50.140الموصل مصرف

BMNS31,500,0003.70.630المنصور مصرفBBOB72,176,1418.50.280بغداد مصرف

HNTI21,735,0002.610.350السياحية االستثماراتTASC55,160,0006.57.000سيل اسيا

BBOB20,209,3192.40.280بغداد مصرفBMNS50,000,0005.90.630المنصور مصرف

BMFI14,875,0001.80.140الموصل مصرفIBSD17,170,0002.02.700الغازية  بغداد

794,756,14193.53770,634,31990.94

847,427,841الكلي مجموع849,765,222الكلي 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

2020/2/9

 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 عدد1,910,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,440,500

0المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4700.4700.00للتأمين االهلية

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)

TZNI1,900,00077.92.500لالتصاالت الخاتمNAHF1,150,00060.20.470للتأمين االهلية

NAHF540,50022.10.470للتأمين االهليةTZNI760,00039.82.500لالتصاالت الخاتم

1,910,000100.002,440,500100.00

2,440,500الكلي مجموع1,910,000الكلي 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

2020/2/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


