
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.70575,317,090 االغالق

26المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

10المرتفعة1.75701,496,341(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره547

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

INCP2.1701.960-9.68الكيمياوية الصناعاتBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

HKAR0.8400.800-4.76كربالء فنادقBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

SKTA4.6004.410-4.13الكرخ العاب مدينةHBAY68.00070.0002.94بابل فندق

IMAP1.2401.210-2.42الدوائية المنصورIKLV1.6001.6402.50اللقاحات النتاج الكندي

IITC10.25010.100-1.46للسجاد العراقيةNAME0.5900.6001.69للتأمين االمين

HBAG8.2008.100-1.22بغداد فندقIIDP1.2301.2501.63للتمور  العراقية

TASC7.1007.090-0.14سيل اسياIBSD2.6702.6900.75الغازية  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)

INCP172,143,50024.51.960الكيمياوية الصناعاتSILT111,850,00019.41.300البري للنقل العراقية

SILT145,382,00020.71.300البري للنقل العراقيةBBOB101,000,00017.60.290بغداد مصرف

BMNS62,893,7509.00.640المنصور مصرفBMNS98,964,06317.20.640المنصور مصرف

TASC59,632,4008.57.090سيل اسياINCP84,950,00014.81.960الكيمياوية الصناعات

IMAP55,261,0007.91.210الدوائية المنصورBUND57,000,0009.90.080المتحد المصرف

HBAY54,415,8007.870.000بابل فندقIMAP45,600,0007.91.210الدوائية المنصور

IBSD48,763,1007.02.690الغازية  بغدادIBSD18,290,0003.22.690الغازية  بغداد

517,654,06389.98598,491,55085.32

701,496,341الكلي مجموع575,317,090الكلي 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

2020/2/24

 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 عدد9,181,380

6المتدولة الشركات

2المرتفعة5,065,995

2المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

NAHF0.4800.4902.08للتأمين االهلية

TZNI2.4802.390-3.63لالتصاالت الخاتم

BLAD0.1900.170-10.53االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

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)

TZNI2,055,40040.62.390لالتصاالت الخاتمBLAD3,800,00041.40.170االسالمي العطاء مصرف

NAHF1,470,00029.00.490للتأمين االهليةNAHF3,000,00032.70.490للتأمين االهلية

BLAD646,00012.80.170االسالمي العطاء مصرفBROI1,250,00013.60.400األئتمان مصرف

BROI500,0009.90.400األئتمان مصرفTZNI860,0009.42.390لالتصاالت الخاتم

IHFI393,2957.81.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI269,3802.91.460المنزلي صناعةاالثاث

SAEI1,3000.030.650العقارية  االمينSAEI2,0000.020.650العقارية  االمين

9,181,380100.005,065,995100.00

5,065,995الكلي مجموع9,181,380الكلي 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

2020/2/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




