
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

405.86االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد415.74811,542,474 االغالق

27المتدولة الشركات2.43% التغير نسبه

15المرتفعة9.88457,171,916(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

4المستقره447

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

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفHBAY54.15059.5609.99بابل فندق

AIRP12.55011.930-4.94الزراعية المنتجاتIITC9.12010.0309.98للسجاد العراقية

NAME0.6400.610-4.69للتأمين االمينIBSD1.9102.1009.95الغازية  بغداد

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفTASC5.0405.5409.92سيل اسيا

IMIB2.8002.700-3.57والدراجات المعدنيةINCP1.5301.6809.80الكيمياوية الصناعات

SNUC0.3600.350-2.78للمقاوالت النخبةIMAP0.9901.0809.09الدوائية المنصور

BSUC0.4900.480-2.04سومر مصرفSILT1.1501.2508.70البري للنقل العراقية

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)

IBSD136,564,22929.92.100الغازية  بغدادBBOB302,400,00037.30.280بغداد مصرف

BBOB82,563,00018.10.280بغداد مصرفBUND165,000,00020.30.060المتحد المصرف

BMNS55,090,39812.10.540المنصور مصرفBMNS106,009,77513.10.540المنصور مصرف

TASC52,749,26511.55.540سيل اسياIBSD68,133,0058.42.100الغازية  بغداد

SILT31,600,1006.91.250البري للنقل العراقيةBIME39,749,2634.90.090االوسط الشرق مصرف

SKTA19,657,5004.33.300الكرخ العاب مدينةSILT27,410,0003.41.250البري للنقل العراقية

IIDP14,950,0003.31.150للتمور  العراقيةBMFI26,864,2863.30.130الموصل مصرف

735,566,32990.64393,174,49386.00

457,171,916الكلي مجموع811,542,474الكلي 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

2020/5/5

 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 عدد535,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة197,950,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

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)

BZII197,950,000100.00.370العراق زين مصرفBZII535,000,000100.00.370العراق زين مصرف

535,000,000100.00197,950,000100.00

197,950,000الكلي مجموع535,000,000الكلي 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

2020/5/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




