
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.76االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.442,161,701,888 االغالق

24المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

5المرتفعة2.3211,245,904,916-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

8المستقره494

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

BNOI0.5700.550-3.51االهلي المصرفSILT1.3001.3201.54البري للنقل العراقية

NAME0.5800.560-3.45للتأمين االمينIKLV1.6001.6201.25اللقاحات النتاج الكندي

SMOF15.50015.000-3.23االلعاب لمدن الموصلIMIB2.8002.8200.71والدراجات المعدنية

IMAP1.1701.140-2.56الدوائية المنصورHBAG8.0508.1000.62بغداد فندق

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرف

IBSD2.7002.650-1.85الغازية  بغداد

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)

TASC10,807,402,73096.16.910سيل اسياTASC1,564,005,00072.46.910سيل اسيا

BTRI210,000,0001.90.700العراق عبر مصرفBTRI300,000,00013.90.700العراق عبر مصرف

IBSD64,820,3710.62.650الغازية  بغدادBBOB119,000,0005.50.280بغداد مصرف

BBOB33,210,0000.30.280بغداد مصرفBGUC24,180,0001.10.130الخليج مصرف

INCP32,687,8500.32.230الكيمياوية الصناعاتIBSD24,168,5791.12.650الغازية  بغداد

IIDP23,293,0000.21.150للتمور  العراقيةBIME24,000,0001.10.110االوسط الشرق مصرف

IMAP18,583,0030.21.140الدوائية المنصورBMNS21,530,0001.00.630المنصور مصرف

2,076,883,57996.0811,189,996,95499.50

11,245,904,916الكلي مجموع2,161,701,888الكلي 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

2020/2/10

 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
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46المدرجة الشركات عدد411,065,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة493,978,350

0المنخفضة

4المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت الخاتم

BLAD0.1900.1900.00االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.7000.7000.00العقارية  االمين

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)

BTIB492,000,00099.61.200االسالمي الطيف مصرفBTIB410,000,00099.71.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,900,0000.42.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.500لالتصاالت الخاتم

BLAD50,3500.00.190االسالمي العطاء مصرفBLAD265,0000.10.190االسالمي العطاء مصرف

SAEI28,0000.00.700العقارية  االمينSAEI40,0000.00.700العقارية  االمين

411,065,000100.00493,978,350100.00

493,978,350الكلي مجموع411,065,000الكلي 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

2020/2/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


