
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

461.23االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد458.353,318,827,401 االغالق

26المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

7المرتفعة2.882,408,895,480-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره304

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNAI0.7500.680-9.33االسالمي الوطني المصرفBIBI0.2400.2608.33االستثمار مصرف

HNTI10.2909.850-4.28السياحية االستثماراتIITC10.00010.2502.50للسجاد العراقية

BKUI1.0901.060-2.75كوردستان مصرفSKTA4.1504.2502.41الكرخ العاب مدينة

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفINCP2.1902.2301.83الكيمياوية الصناعات

HBAY67.50067.000-0.74بابل فندقIMAP1.0901.1000.92الدوائية المنصور

IBSD2.6002.590-0.38الغازية  بغدادAIPM4.3604.3900.69اللحوم تسويق

TASC6.9006.9200.29سيل اسيا

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)

BTRI1,960,070,00081.40.700العراق عبر مصرفBTRI2,800,100,00084.40.700العراق عبر مصرف

BKUI122,960,0005.11.060كوردستان مصرفBKUI116,000,0003.51.060كوردستان مصرف

SKTA68,445,0002.84.250الكرخ العاب مدينةBUND98,690,0003.00.070المتحد المصرف

BMNS53,065,0192.20.610المنصور مصرفBBOB94,877,0002.90.280بغداد مصرف

TASC43,539,2161.86.920سيل اسياBMNS86,500,0002.60.610المنصور مصرف

INCP31,240,5001.32.230الكيمياوية الصناعاتIIDP20,818,1520.61.160للتمور  العراقية

IBSD29,804,8801.22.590الغازية  بغدادSKTA16,660,0000.54.250الكرخ العاب مدينة

3,233,645,15297.432,309,124,61695.86

2,408,895,480الكلي مجموع3,318,827,401الكلي 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

2020/2/16

 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 عدد1,010,150

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,017,571

0المنخفضة

2المستقره2

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)

TZNI1,900,00094.22.500لالتصاالت الخاتمTZNI760,00075.22.500لالتصاالت الخاتم

NAHF117,5715.80.470للتأمين االهليةNAHF250,15024.80.470للتأمين االهلية

1,010,150100.002,017,571100.00

2,017,571الكلي مجموع1,010,150الكلي 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

2020/2/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


