
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

413.52االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد405.86535,864,044 االغالق

28المتدولة الشركات1.85-% التغير نسبه

1المرتفعة7.66237,447,648-(نقطه)التغير مقدار

22المنخفضة

5المستقره244

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBIBI0.2300.2404.35االستثمار مصرف

HKAR0.8000.760-5.00كربالء فنادق

HBAY57.00054.150-5.00بابل فندق

AIRP13.21012.550-5.00الزراعية المنتجات

IBSD2.0101.910-4.98الغازية  بغداد

INCP1.6101.530-4.97الكيمياوية الصناعات

HBAG7.6507.270-4.97بغداد 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)

BBOB67,517,00028.40.270بغداد مصرفBBOB257,100,00048.00.270بغداد مصرف

IIDP61,332,36925.81.090للتمور  العراقيةBUND127,750,00023.80.060المتحد المصرف

IBSD50,152,78021.11.910الغازية  بغدادIIDP56,276,31610.51.090للتمور  العراقية

BMNS12,905,5005.40.530المنصور مصرفIBSD26,258,0004.91.910الغازية  بغداد

BUND7,665,0003.20.060المتحد المصرفBMNS24,350,0004.50.530المنصور مصرف

SILT6,946,6432.91.150البري للنقل العراقيةBIME12,169,5442.30.090االوسط الشرق مصرف

TASC6,864,4802.95.040سيل اسياBSUC9,000,0001.70.490سومر مصرف

512,903,86095.72213,383,77189.87

237,447,648الكلي مجموع535,864,044الكلي 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

2020/5/3

 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 عدد538,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة199,106,000

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3400.330-2.94األئتمان مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق زين 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)

BZII197,950,00099.40.370العراق زين مصرفBZII535,000,00099.40.370العراق زين مصرف

BROI1,156,0000.60.330األئتمان مصرفBROI3,500,0000.60.330األئتمان مصرف

538,500,000100.00199,106,000100.00

199,106,000الكلي مجموع538,500,000الكلي 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

2020/5/3

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


