
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

448.91االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد444.902,071,273,754 االغالق

18المتدولة الشركات0.89-% التغير نسبه

5المرتفعة4.011,585,740,306-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

7المستقره329

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAY67.00062.000-7.46بابل فندقIIDP1.2101.2503.31للتمور  العراقية

INCP2.0001.860-7.00الكيمياوية الصناعاتBMNS0.6100.6201.64المنصور مصرف

BMFI0.1500.140-6.67الموصل مصرفIITC10.00010.1001.00للسجاد العراقية

IMAP1.2401.200-3.23الدوائية المنصورSILT1.3201.3300.76البري للنقل العراقية

IBSD2.4002.330-2.92الغازية  بغدادHBAG8.0008.0500.63بغداد فندق

TASC6.3206.160-2.53سيل اسيا

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)

BNAI975,000,00061.50.650االسالمي الوطني المصرفBNAI1,500,000,00072.40.650االسالمي الوطني المصرف

INCP164,848,35510.41.860الكيمياوية الصناعاتBBOB176,000,0008.50.300بغداد مصرف

IIDP105,635,5006.71.250للتمور  العراقيةINCP90,694,9754.41.860الكيمياوية الصناعات

TASC74,777,2004.76.160سيل اسياIIDP84,550,0004.11.250للتمور  العراقية

IMIB63,551,7004.02.800والدراجات المعدنيةBMFI69,325,0033.30.140الموصل مصرف

BBOB52,800,0003.30.300بغداد مصرفBMNS50,000,0002.40.620المنصور مصرف

SILT38,440,0002.41.330البري للنقل العراقيةSILT29,000,0001.41.330البري للنقل العراقية

1,999,569,97896.541,475,052,75593.02

1,585,740,306الكلي مجموع2,071,273,754الكلي 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

2020/3/16

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة760,000

1المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(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)

BROI760,000100.00.380األئتمان مصرفBROI2,000,000100.00.380األئتمان مصرف

2,000,000100.00760,000100.00

760,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2020/3/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


