
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.02االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.211,902,116,924 االغالق

32المتدولة الشركات0.47% التغير نسبه

15المرتفعة2.191,005,181,749(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

16المستقره408

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

HNTI9.1008.770-3.63السياحية االستثماراتBBOB0.3200.3406.25بغداد مصرف

NAME0.7300.7604.11للتأمين االمين

IIDP1.2201.2704.10للتمور  العراقية

IMAP1.3801.4202.90الدوائية المنصور

INCP2.3402.4002.56الكيمياوية الصناعات

SNUC0.4000.4102.50للمقاوالت النخبة

IITC10.25010.4501.95للسجاد العراقية

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)

BNAI650,650,00064.70.650االسالمي الوطني المصرفBNAI1,001,000,00052.60.650االسالمي الوطني المصرف

BBOB125,148,00012.50.340بغداد مصرفBBOB370,950,00019.50.340بغداد مصرف

BIME39,142,0813.90.110االوسط الشرق مصرفBIME355,837,09618.70.110االوسط الشرق مصرف

IMAP36,734,7693.71.420الدوائية المنصورBMFI33,950,0001.80.150الموصل مصرف

INCP34,498,6603.42.400الكيمياوية الصناعاتIMAP26,166,6661.41.420الدوائية المنصور

IKLV22,353,2002.21.640اللقاحات النتاج الكنديBBAY21,000,0001.10.100بابل مصرف

TASC21,135,1002.16.970سيل اسياBGUC17,010,0000.90.140الخليج مصرف

1,825,913,76295.99929,661,80992.49

1,005,181,749الكلي مجموع1,902,116,924الكلي 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

2020/3/4

 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 عدد24,839,894

4المتدولة الشركات

3المرتفعة11,092,045

0المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4900.5206.12للتأمين االهلية

BLAD0.1800.1905.56االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.4102.50األئتمان 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)

BROI5,124,00046.20.410األئتمان مصرفBROI12,700,00051.10.410األئتمان مصرف

NAHF3,174,54528.60.520للتأمين االهليةNAHF6,104,89424.60.520للتأمين االهلية

TZNI1,824,00016.42.400لالتصاالت الخاتمBLAD5,275,00021.20.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD969,5008.70.190االسالمي العطاء مصرفTZNI760,0003.12.400لالتصاالت الخاتم

24,839,894100.0011,092,045100.00

11,092,045الكلي مجموع24,839,894الكلي 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

2020/3/4

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


