
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

456.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد451.04495,524,202 االغالق

22المتدولة الشركات1.12-% التغير نسبه

3المرتفعة5.09379,309,968-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

4المستقره345

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفIMIB2.4302.6709.88والدراجات المعدنية

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفBASH0.2200.2304.55اشور مصرف

INCP2.1902.000-8.68الكيمياوية الصناعاتSKTA3.9604.0201.52الكرخ العاب مدينة

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرف

SMOF16.15015.750-2.48االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرف

IBSD2.5002.450-2.00الغازية  بغداد

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)

INCP95,278,00025.12.000الكيمياوية الصناعاتBBOB155,000,00031.30.300بغداد مصرف

TASC90,374,10023.86.420سيل اسياBIME105,100,00021.20.100االوسط الشرق مصرف

BBOB46,800,00012.30.300بغداد مصرفBUND61,700,00012.50.070المتحد المصرف

IBSD42,914,56311.32.450الغازية  بغدادINCP46,800,0009.42.000الكيمياوية الصناعات

BMNS21,142,0005.60.620المنصور مصرفBMNS34,100,0006.90.620المنصور مصرف

SILT20,952,5645.51.300البري للنقل العراقيةIBSD17,516,5973.52.450الغازية  بغداد

BIME10,515,0002.80.100االوسط الشرق مصرفSILT16,132,2203.31.300البري للنقل العراقية

436,348,81788.06327,976,22686.47

379,309,968الكلي مجموع495,524,202الكلي 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

2020/3/12

 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 عدد8,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة3,040,000

1المنخفضة

0المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.380-2.56األئتمان 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)

BROI3,040,000100.00.380األئتمان مصرفBROI8,000,000100.00.380األئتمان مصرف

8,000,000100.003,040,000100.00

3,040,000الكلي مجموع8,000,000الكلي 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

2020/3/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


