
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.04االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد448.911,368,063,147 االغالق

18المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

3المرتفعة2.13914,203,040-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره233

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 التغير نسبة

%
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMAP1.2901.240-3.88الدوائية المنصورBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

SKTA4.0203.900-2.99الكرخ العاب مدينةIMIB2.6702.8004.87والدراجات المعدنية

IBSD2.4502.400-2.04الغازية  بغدادSILT1.3001.3201.54البري للنقل العراقية

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرف

TASC6.4206.320-1.56سيل اسيا

IIDP1.2201.210-0.82للتمور  العراقية

SMRI1.5101.500-0.66العقارية  المعمورة

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)

BNAI650,000,00071.10.650االسالمي الوطني المصرفBNAI1,000,000,00073.10.650االسالمي الوطني المصرف

BBOB55,960,5006.10.300بغداد مصرفBBOB186,535,00013.60.300بغداد مصرف

TASC43,236,4004.76.320سيل اسياBIME50,000,0003.70.100االوسط الشرق مصرف

IBSD36,593,0004.02.400الغازية  بغدادIIDP23,197,1341.71.210للتمور  العراقية

INCP33,716,9983.72.000الكيمياوية الصناعاتBMNS20,400,0001.50.610المنصور مصرف

IIDP28,295,5033.11.210للتمور  العراقيةSILT17,242,2201.31.320البري للنقل العراقية

SILT22,630,3082.51.320البري للنقل العراقيةINCP17,219,9991.32.000الكيمياوية الصناعات

1,314,594,35396.09870,432,71095.21

914,203,040الكلي مجموع1,368,063,147الكلي 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

2020/3/15

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد272,300,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة328,294,500

1المنخفضة

1المستقره12

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

BINT1.9501.900-2.56االسالمي الدولي المصرفBROI0.3800.3902.63األئتمان 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)

BTIB324,000,00098.71.200االسالمي الطيف مصرفBTIB270,000,00099.21.200االسالمي الطيف مصرف

BINT4,275,0001.31.900االسالمي الدولي المصرفBINT2,250,0000.81.900االسالمي الدولي المصرف

BROI19,5000.00.390األئتمان مصرفBROI50,0000.00.390األئتمان مصرف

272,300,000100.00328,294,500100.00

328,294,500الكلي مجموع272,300,000الكلي 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

2020/3/15

 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


