
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

459.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.96347,065,794 االغالق

22المتدولة الشركات0.83% التغير نسبه

12المرتفعة3.81314,266,072(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

8المستقره368

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

SNUC0.4000.390-2.50للمقاوالت النخبةBASH0.2200.2409.09اشور مصرف

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويقIMAP1.1801.2405.08الدوائية المنصور

BIIB0.4000.4205.00االسالمي  المصرف

SKTA4.2304.4004.02الكرخ العاب مدينة

BMNS0.6200.6403.23المنصور مصرف

SILT1.2701.3103.15البري للنقل العراقية

IIDP1.1801.2001.69للتمور  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)

BMNS50,564,35816.10.640المنصور مصرفBUND81,500,00023.50.070المتحد المصرف

TASC49,115,15015.67.050سيل اسياBMNS79,366,18522.90.640المنصور مصرف

SKTA39,663,26512.64.400الكرخ العاب مدينةBCOI31,497,4849.10.460التجاري المصرف

IIDP36,251,00011.51.200للتمور  العراقيةIIDP30,350,0008.71.200للتمور  العراقية

IMAP31,857,00110.11.240الدوائية المنصورIMAP26,391,1807.61.240الدوائية المنصور

INCP31,232,5009.92.190الكيمياوية الصناعاتBGUC20,200,0005.80.140الخليج مصرف

IBSD26,079,1968.32.630الغازية  بغدادINCP14,250,0004.12.190الكيمياوية الصناعات

283,554,84981.70264,762,47084.25

314,266,072الكلي مجموع347,065,794الكلي 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

2020/2/20

 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 عدد249,235,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة242,449,300

2المنخفضة

3المستقره42

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.4008.11األئتمان مصرف

TZNI2.4802.4800.00لالتصاالت الخاتم

BLAD0.2000.190-5.00االسالمي العطاء مصرف

BINT1.9701.850-6.09االسالمي الدولي المصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

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)

BAIB220,000,00090.71.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00080.21.100العراق اسيا مصرف

BROI13,972,0005.80.400األئتمان مصرفBROI35,135,00014.10.400األئتمان مصرف

BINT3,977,5001.61.850االسالمي الدولي المصرفBLAD10,250,0004.10.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,978,0000.80.190االسالمي العطاء مصرفBINT2,150,0000.91.850االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,936,8000.82.480لالتصاالت الخاتمSAEI900,0000.40.650العقارية  االمين

SAEI585,0000.20.650العقارية  االمينTZNI800,0000.32.480لالتصاالت الخاتم

249,235,000100.00242,449,300100.00

242,449,300الكلي مجموع249,235,000الكلي 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

2020/2/20

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


