
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.51562,167,926 االغالق

31المتدولة الشركات0.80% التغير نسبه

15المرتفعة3.70474,069,248(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره490

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

IMOS6.5006.350-2.31الحديثة الخياطةBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

HKAR0.8400.830-1.19كربالء فنادقNAME0.6200.6809.68للتأمين االمين

TASC7.0006.940-0.86سيل اسياSNUC0.3700.4008.11للمقاوالت النخبة

IMIB2.9002.880-0.69والدراجات المعدنيةSBPT17.08018.0005.39الركاب لنقل بغداد

IMAP1.2701.3304.72الدوائية المنصور

BIBI0.2400.2504.17االستثمار مصرف

HNTI8.7509.0002.86السياحية االستثمارات

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)

BBOB91,512,71519.30.300بغداد مصرفBBOB305,042,38254.30.300بغداد مصرف

TASC85,470,80018.06.940سيل اسياBMNS72,060,34712.80.650المنصور مصرف

IBSD69,535,70014.72.650الغازية  بغدادIBSD26,280,0004.72.650الغازية  بغداد

BMNS45,888,5199.70.650المنصور مصرفIMAP24,478,7044.41.330الدوائية المنصور

IMAP31,933,2726.71.330الدوائية المنصورIKLV16,750,0003.01.620اللقاحات النتاج الكندي

INCP30,647,8526.52.240الكيمياوية الصناعاتBKUI15,040,0002.71.060كوردستان مصرف

IKLV27,458,8005.81.620اللقاحات النتاج الكنديBBAY15,000,0002.70.100بابل مصرف

474,651,43384.43382,447,65880.67

474,069,248الكلي مجموع562,167,926الكلي 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

2020/3/2

 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
 

45المدرجة الشركات عدد212,960,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة229,056,000

0المنخفضة

5المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

NAHF0.4900.4900.00للتأمين االهلية

TZNI2.4002.4000.00لالتصاالت 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)

BAIB220,000,00096.01.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00093.91.100العراق اسيا مصرف

IHFI3,212,0001.41.460المنزلي صناعةاالثاثBROI8,000,0003.80.380األئتمان مصرف

BROI3,040,0001.30.380األئتمان مصرفIHFI2,200,0001.01.460المنزلي صناعةاالثاث

TZNI1,824,0000.82.400لالتصاالت الخاتمNAHF2,000,0000.90.490للتأمين االهلية

NAHF980,0000.40.490للتأمين االهليةTZNI760,0000.42.400لالتصاالت الخاتم

212,960,000100.00229,056,000100.00

229,056,000الكلي مجموع212,960,000الكلي 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

2020/3/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




