
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد463.731,154,193,975 االغالق

29المتدولة الشركات1.16-% التغير نسبه

1المرتفعة5.43557,429,104-(نقطه)التغير مقدار

23المنخفضة

5المستقره445
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BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفAIRP14.80015.4004.05الزراعية المنتجات

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرف

BASH0.2500.240-4.00اشور مصرف

IIDP1.2501.200-4.00للتمور  العراقية

HMAN11.50011.100-3.48المنصور فندق

BBOB0.3200.310-3.12بغداد مصرف

INCP2.3902.320-2.93الكيمياوية الصناعات
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الشركة اسم
 رمز
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB216,020,50038.80.310بغداد مصرفBBOB692,450,00060.00.310بغداد مصرف

TASC73,012,25013.16.900سيل اسياBUND205,000,00017.80.070المتحد المصرف

INCP67,169,30012.02.320الكيمياوية الصناعاتBMNS49,000,0004.20.640المنصور مصرف

IMAP54,967,6779.91.450الدوائية المنصورIMAP38,194,0053.31.450الدوائية المنصور

BMNS31,360,0005.60.640المنصور مصرفINCP28,805,0002.52.320الكيمياوية الصناعات

SILT15,084,7002.71.330البري للنقل العراقيةBCOI20,000,0001.70.460التجاري المصرف

BUND14,370,0002.60.070المتحد المصرفBIME15,995,9701.40.110االوسط الشرق مصرف

1,049,444,97590.92471,984,42784.67

557,429,104الكلي مجموع1,154,193,975الكلي 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

2020/3/8

 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 عدد11,260,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,919,000

1المنخفضة

1المستقره20
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BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

TZNI2.4002.4000.00لالتصاالت الخاتم
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BROI4,095,00069.20.390األئتمان مصرفBROI10,500,00093.30.390األئتمان مصرف

TZNI1,824,00030.82.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0006.72.400لالتصاالت الخاتم

11,260,000100.005,919,000100.00

5,919,000الكلي مجموع11,260,000الكلي 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

2020/3/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


