
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.96االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.95291,227,596 االغالق

30المتدولة الشركات0.002-% التغير نسبه

8المرتفعة0.01356,226,437-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره467

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفAIRP10.30011.33010.00الزراعية المنتجات

BASH0.2400.230-4.17اشور مصرفSKTA4.4004.6004.55الكرخ العاب مدينة

HNTI9.4009.110-3.09السياحية االستثماراتIIDP1.2001.2302.50للتمور  العراقية

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرفIBSD2.6302.6701.52الغازية  بغداد

HKAR0.8500.840-1.18كربالء فنادقIMIB2.8502.8901.40والدراجات المعدنية

INCP2.1902.170-0.91الكيمياوية الصناعاتTASC7.0507.1000.71سيل اسيا

SILT1.3101.300-0.76البري للنقل العراقيةIITC10.23010.2500.20للسجاد 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)

IBSD64,590,62718.12.670الغازية  بغدادBBOB84,550,00029.00.290بغداد مصرف

SKTA57,524,83216.14.600الكرخ العاب مدينةBUND42,189,42314.50.070المتحد المصرف

INCP50,373,50014.12.170الكيمياوية الصناعاتIMAP26,191,6669.01.240الدوائية المنصور

TASC48,800,32013.77.100سيل اسياBMNS26,138,2009.00.640المنصور مصرف

IMAP32,654,8339.21.240الدوائية المنصورIBSD24,326,3088.42.670الغازية  بغداد

BBOB24,519,5006.90.290بغداد مصرفINCP23,050,0007.92.170الكيمياوية الصناعات

IIDP19,402,3605.41.230للتمور  العراقيةIIDP15,969,8055.51.230للتمور  العراقية

242,415,40283.24297,865,97183.62

356,226,437الكلي مجموع291,227,596الكلي 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

2020/2/23

 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 عدد205,246,667

5المتدولة الشركات

1المرتفعة227,529,600

1المنخفضة

3المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.8501.8801.62االسالمي الدولي المصرف

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINI1.0001.0000.00االسالمي العراق نور مصرف

TZNI2.4802.4800.00لالتصاالت 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)

BAIB220,000,00096.71.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00097.41.100العراق اسيا مصرف

BINT3,760,0001.71.880االسالمي الدولي المصرفBINT2,000,0001.01.880االسالمي الدولي المصرف

TZNI1,884,8000.82.480لالتصاالت الخاتمBINI1,500,0000.71.000االسالمي العراق نور مصرف

BINI1,500,0000.71.000االسالمي العراق نور مصرفBROI986,6670.50.390األئتمان مصرف

BROI384,8000.20.390األئتمان مصرفTZNI760,0000.42.480لالتصاالت الخاتم

205,246,667100.00227,529,600100.00

227,529,600الكلي مجموع205,246,667الكلي 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

2020/2/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


