
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

463.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد457.19731,159,082 االغالق

28المتدولة الشركات1.41-% التغير نسبه

0المرتفعة6.54567,391,341-(نقطه)التغير مقدار

21المنخفضة

7المستقره442

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.7000.640-8.57للتأمين االمين

BASH0.2400.220-8.33اشور مصرف

IITC10.79010.110-6.30للسجاد العراقية

IMAP1.4501.360-6.21الدوائية المنصور

SKTA4.3504.100-5.75الكرخ العاب مدينة

INCP2.3202.200-5.17الكيمياوية الصناعات

IMIB2.9002.800-3.45والدراجات المعدنية

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)

BBOB148,334,37826.10.300بغداد مصرفBBOB506,770,27069.30.300بغداد مصرف

IBSD108,475,10019.12.530الغازية  بغدادIBSD43,170,0005.92.530الغازية  بغداد

TASC99,161,57017.56.720سيل اسياIMAP41,350,0005.71.360الدوائية المنصور

IMAP56,765,69010.01.360الدوائية المنصورBUND30,267,7814.10.070المتحد المصرف

INCP32,420,8005.72.200الكيمياوية الصناعاتSILT20,967,3622.91.310البري للنقل العراقية

SKTA28,023,7504.94.100الكرخ العاب مدينةINCP15,000,0002.12.200الكيمياوية الصناعات

SILT27,377,0444.81.310البري للنقل العراقيةTASC14,637,0002.06.720سيل اسيا

672,162,41391.93500,558,33388.22

567,391,341الكلي مجموع731,159,082الكلي 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

2020/3/9

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد313,556,867

5المتدولة الشركات

0المرتفعة365,094,707

1المنخفضة

4المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTIB351,418,80096.31.200االسالمي الطيف مصرفBTIB292,849,00093.41.200االسالمي الطيف مصرف

BROI6,125,0001.70.380األئتمان مصرفBROI16,000,0005.10.380األئتمان مصرف

IKHC5,361,9071.51.450االنشائية  الخازرIKHC3,697,8671.21.450االنشائية  الخازر

TZNI1,824,0000.52.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.400لالتصاالت الخاتم

IHFI365,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI250,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاث

313,556,867100.00365,094,707100.00

365,094,707الكلي مجموع313,556,867الكلي 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

2020/3/9

 خسارة 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


