
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.71االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.06303,391,758 االغالق

22المتدولة الشركات0.07% التغير نسبه

4المرتفعة0.35770,728,610(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره320

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

BIIB0.4300.410-4.65االسالمي  المصرفBBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

INCP2.3502.250-4.26الكيمياوية الصناعاتBMNS0.6500.6601.54المنصور مصرف

IMAP1.2601.230-2.38الدوائية المنصورIBSD2.9002.9401.38الغازية  بغداد

SMRI1.6801.640-2.38العقارية  المعمورةIIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

IMIB3.0002.950-1.67والدراجات المعدنية

HNTI10.40010.270-1.25السياحية االستثمارات

SKTA4.3504.300-1.15الكرخ العاب مدينة

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)

HBAG254,073,16833.08.000بغداد فندقINCP67,451,74022.22.250الكيمياوية الصناعات

IBSD168,068,00021.82.940الغازية  بغدادIBSD57,350,00018.92.940الغازية  بغداد

INCP152,311,52819.82.250الكيمياوية الصناعاتBGUC44,668,78814.70.140الخليج مصرف

TASC103,987,25013.58.000سيل اسياHBAG31,756,02110.58.000بغداد فندق

HNTI32,863,6514.310.270السياحية االستثماراتBUND27,000,0008.90.070المتحد المصرف

IMAP22,254,1292.91.230الدوائية المنصورIMAP17,872,0565.91.230الدوائية المنصور

NGIR9,600,0001.20.640للتأمين الخليجNGIR15,000,0004.90.640للتأمين الخليج

261,098,60586.06743,157,72696.42

770,728,610الكلي مجموع303,391,758الكلي 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

2020/2/3

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد55,562,990

2المتدولة الشركات

0المرتفعة27,758,905

0المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4700.4700.00للتأمين االهلية

TZNI2.5002.5000.00لالتصاالت 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)

NAHF25,733,90592.70.470للتأمين االهليةNAHF54,752,99098.50.470للتأمين االهلية

TZNI2,025,0007.32.500لالتصاالت الخاتمTZNI810,0001.52.500لالتصاالت الخاتم

55,562,990100.0027,758,905100.00

27,758,905الكلي مجموع55,562,990الكلي 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

2020/2/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


