
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

457.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد454.924,012,498,628 االغالق

24المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

5المرتفعة2.272,753,544,323-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره411

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفHBAY68.00072.0005.88بابل فندق

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

IMIB2.8002.700-3.57والدراجات المعدنيةBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

TASC6.7206.500-3.27سيل اسياIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقية

IBSD2.5302.450-3.16الغازية  بغدادHKAR0.7900.8001.27كربالء فنادق

IMAP1.3601.320-2.94الدوائية المنصور

HBAG8.0007.900-1.25بغداد فندق

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)

BTRI2,100,007,00076.30.700العراق عبر مصرفBTRI3,000,010,00074.80.700العراق عبر مصرف

BBOB186,968,8466.80.310بغداد مصرفBBOB621,065,00015.50.310بغداد مصرف

TASC123,639,1004.56.500سيل اسياBGUC85,055,0002.10.130الخليج مصرف

HBAY83,333,7203.072.000بابل فندقIMAP59,312,6641.51.320الدوائية المنصور

IBSD78,546,3002.92.450الغازية  بغدادBIME50,000,0001.20.100االوسط الشرق مصرف

IMAP77,348,5282.81.320الدوائية المنصورBUND41,632,2191.00.070المتحد المصرف

SILT28,141,8791.01.310البري للنقل العراقيةIBSD32,535,0000.82.450الغازية  بغداد

3,889,609,88396.942,677,985,37397.26

2,753,544,323الكلي مجموع4,012,498,628الكلي 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

2020/3/10

 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 عدد6,323,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,572,980

0المنخفضة

3المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI1,890,50041.30.380األئتمان مصرفBROI4,975,00078.70.380األئتمان مصرف

TZNI1,824,00039.92.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,00012.02.400لالتصاالت الخاتم

IHFI858,48018.81.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI588,0009.31.460المنزلي صناعةاالثاث

6,323,000100.004,572,980100.00

4,572,980الكلي مجموع6,323,000الكلي 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

2020/3/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


