
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

466.51االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.021,941,807,754 االغالق

31المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

10المرتفعة0.511,280,944,212(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره552

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.2901.220-5.43للتمور  العراقيةNAME0.6800.7307.35للتأمين االمين

HMAN11.75011.500-2.13المنصور فندقBMFI0.1400.1507.14الموصل مصرف

SKTA4.4504.360-2.02الكرخ العاب مدينةBBOB0.3000.3206.67بغداد مصرف

IBSD2.6502.600-1.89الغازية  بغدادSMOF15.88016.8005.79االلعاب لمدن الموصل

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفINCP2.2402.3404.46الكيمياوية الصناعات

HKAR0.8300.820-1.20كربالء فنادقIMAP1.3301.3803.76الدوائية المنصور

IMIB2.8802.850-1.04والدراجات المعدنيةBIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

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)

BNAI650,000,00050.70.650االسالمي الوطني المصرفBNAI1,000,000,00051.50.650االسالمي الوطني المصرف

BBOB170,474,00013.30.320بغداد مصرفBBOB543,700,00028.00.320بغداد مصرف

IBSD107,400,3208.42.600الغازية  بغدادBGUC97,094,5805.00.140الخليج مصرف

INCP99,353,0567.82.340الكيمياوية الصناعاتBMFI48,556,9462.50.150الموصل مصرف

TASC75,461,0505.96.880سيل اسياINCP42,930,3232.22.340الكيمياوية الصناعات

SILT48,190,0003.81.320البري للنقل العراقيةIBSD41,191,0002.12.600الغازية  بغداد

IMAP21,335,9441.71.380الدوائية المنصورSILT36,500,0001.91.320البري للنقل العراقية

1,809,972,84993.211,172,214,37091.51

1,280,944,212الكلي مجموع1,941,807,754الكلي 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

2020/3/3

 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 عدد201,345,000

6المتدولة الشركات

2المرتفعة222,099,000

0المنخفضة

4المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3800.4005.26األئتمان مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BINT1.9501.9500.00االسالمي الدولي المصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BAIB220,000,00099.11.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00099.31.100العراق اسيا مصرف

TZNI1,824,0000.82.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.42.400لالتصاالت الخاتم

BROI160,0000.10.400األئتمان مصرفBROI400,0000.20.400األئتمان مصرف

IHFI73,0000.031.460المنزلي صناعةاالثاثBLAD125,0000.10.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD22,5000.010.180االسالمي العطاء مصرفIHFI50,0000.021.460المنزلي صناعةاالثاث

BINT19,5000.011.950االسالمي الدولي المصرفBINT10,0000.0051.950االسالمي الدولي المصرف

201,345,000100.00222,099,000100.00

222,099,000الكلي مجموع201,345,000الكلي 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

2020/3/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


