
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.70االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.76313,386,924 االغالق

30المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

9المرتفعة1.94419,149,378-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره412

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

SNUC0.3900.360-7.69للمقاوالت النخبةAIRP11.33012.2508.12الزراعية المنتجات

HMAN12.60011.750-6.75المنصور فندقBASH0.2300.2404.35اشور مصرف

INCP1.9601.890-3.57الكيمياوية الصناعاتSILT1.3001.3302.31البري للنقل العراقية

IKLV1.6401.590-3.05اللقاحات النتاج الكنديSMOF15.90016.2502.20االلعاب لمدن الموصل

IBSD2.6902.650-1.49الغازية  بغدادSKTA4.4104.5002.04الكرخ العاب مدينة

HBAG8.1008.050-0.62بغداد فندقNAME0.6000.6101.67للتأمين االمين

IMIB2.9002.890-0.34والدراجات المعدنيةAIPM4.5004.5701.56اللحوم تسويق

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)

INCP140,515,10033.51.890الكيمياوية الصناعاتINCP73,491,00023.51.890الكيمياوية الصناعات

SILT66,568,15015.91.330البري للنقل العراقيةSILT49,905,00015.91.330البري للنقل العراقية

TASC39,781,8409.57.080سيل اسياBMNS32,275,54710.30.640المنصور مصرف

IIDP30,559,0007.31.260للتمور  العراقيةBBAY30,000,0009.60.100بابل مصرف

IMAP25,440,7416.11.210الدوائية المنصورIIDP24,400,0007.81.260للتمور  العراقية

BMNS20,656,3504.90.640المنصور مصرفIMAP21,097,7206.71.210الدوائية المنصور

HBAG17,757,5424.28.050بغداد فندقSNUC15,340,0904.90.360للمقاوالت النخبة

246,509,35778.66341,278,72381.42

419,149,378الكلي مجموع313,386,924الكلي 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

2020/2/25

 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 عدد98,923,514

4المتدولة الشركات

1المرتفعة69,797,355

1المنخفضة

2المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.3902.4000.42لالتصاالت الخاتم

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

SAEI65,179,75293.40.650العقارية  االمينSAEI91,400,04492.40.650العقارية  االمين

BROI2,589,0033.70.390األئتمان مصرفBROI6,638,4706.70.390األئتمان مصرف

TZNI1,882,6002.72.400لالتصاالت الخاتمTZNI785,0000.82.400لالتصاالت الخاتم

IHFI146,0000.21.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاث

98,923,514100.0069,797,355100.00

69,797,355الكلي مجموع98,923,514الكلي 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

2020/2/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


