
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

454.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد456.31370,508,372 االغالق

24المتدولة الشركات0.31% التغير نسبه

7المرتفعة1.39379,865,568(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

5المستقره241

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

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

IMIB2.7002.430-10.00والدراجات المعدنيةBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

HBAY72.00067.000-6.94بابل فندقBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

SNUC0.4100.390-4.88للمقاوالت النخبةIIDP1.2001.2403.33للتمور  العراقية

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرفIBSD2.4502.5002.04الغازية  بغداد

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفHBAG7.9008.0001.27بغداد فندق

SMOF16.80016.150-3.87االلعاب لمدن الموصلTASC6.5006.5500.77سيل اسيا

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)

INCP179,487,00047.32.190الكيمياوية الصناعاتBBOB95,500,00025.80.310بغداد مصرف

IBSD64,008,50016.92.500الغازية  بغدادBUND93,000,00025.10.080المتحد المصرف

TASC30,946,4408.16.550سيل اسياINCP80,900,00021.82.190الكيمياوية الصناعات

HBAY30,265,1258.067.000بابل فندقIBSD25,990,0007.02.500الغازية  بغداد

BBOB29,605,0007.80.310بغداد مصرفBIME20,000,0005.40.110االوسط الشرق مصرف

IMAP12,002,7363.21.310الدوائية المنصورBASH16,000,0004.30.220اشور مصرف

BUND6,610,0001.70.080المتحد المصرفIMAP9,000,0002.41.310الدوائية المنصور

340,390,00091.87352,924,80192.91

379,865,568الكلي مجموع370,508,372الكلي 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

2020/3/11

 خسارة االكثرربحية 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 عدد311,260,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة354,019,000

0المنخفضة

3المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3902.63األئتمان مصرف

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)

BAIB220,000,00062.11.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00064.31.100العراق اسيا مصرف

BTIB132,000,00037.31.200االسالمي الطيف مصرفBTIB110,000,00035.31.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,824,0000.52.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.400لالتصاالت الخاتم

BROI195,0000.10.390األئتمان مصرفBROI500,0000.20.390األئتمان مصرف

311,260,000100.00354,019,000100.00

354,019,000الكلي مجموع311,260,000الكلي 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

2020/3/11

ربحية 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




