
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.21االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.164,878,799,551 االغالق

27المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

8المرتفعة0.0527,214,512,186-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره338

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

NAME0.7600.700-7.89للتأمين االمينBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BBOB0.3400.320-5.88بغداد مصرفAIRP14.00014.8005.71الزراعية المنتجات

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقBASH0.2400.2504.17اشور مصرف

IIDP1.2701.250-1.57للتمور  العراقيةIMAP1.4201.4703.52الدوائية المنصور

HKAR0.8200.810-1.22كربالء فنادقIITC10.45010.8003.35للسجاد العراقية

IKLV1.6401.630-0.61اللقاحات النتاج الكنديIMIB2.8502.9001.75والدراجات المعدنية

HBAG8.1008.060-0.49بغداد فندقIBSD2.6102.6300.77الغازية  بغداد

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)

TASC26,829,403,16998.66.970سيل اسياTASC3,849,267,16278.96.970سيل اسيا

BBOB273,480,6001.00.320بغداد مصرفBBOB843,838,59317.30.320بغداد مصرف

IMAP20,634,7200.11.470الدوائية المنصورBIME56,303,6801.20.110االوسط الشرق مصرف

BMNS19,012,5000.10.650المنصور مصرفBMNS29,250,0000.60.650المنصور مصرف

IBSD17,100,1000.12.630الغازية  بغدادBIBI18,850,0000.40.250االستثمار مصرف

INCP8,763,1500.032.390الكيمياوية الصناعاتIMAP14,182,0000.31.470الدوائية المنصور

IIDP8,748,5000.031.250للتمور  العراقيةBGUC12,000,0000.20.140الخليج مصرف

4,823,691,43598.8727,177,142,73999.86

27,214,512,186الكلي مجموع4,878,799,551الكلي 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

2020/3/5

 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 عدد14,260,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة7,224,000

1المنخفضة

1المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

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)

BROI5,400,00074.80.400األئتمان مصرفBROI13,500,00094.70.400األئتمان مصرف

TZNI1,824,00025.22.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0005.32.400لالتصاالت الخاتم

14,260,000100.007,224,000100.00

7,224,000الكلي مجموع14,260,000الكلي 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

2020/3/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


