
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

415.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد430.05560,472,749 االغالق

30المتدولة الشركات3.44% التغير نسبه

21المرتفعة14.31347,576,329(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

7المستقره387

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

AIRP11.93011.340-4.95الزراعية المنتجاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

IITC10.03010.000-0.30للسجاد العراقيةBIME0.0900.10011.11االوسط الشرق مصرف

IBSD2.1002.31010.00الغازية  بغداد

TASC5.5406.0909.93سيل اسيا

AIPM3.9804.3709.80اللحوم تسويق

IMOS6.0406.6309.77الحديثة الخياطة

IIDP1.1501.2609.57للتمور  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)

IBSD84,235,86224.22.310الغازية  بغدادBBOB228,250,00040.70.300بغداد مصرف

BBOB68,345,00019.70.300بغداد مصرفBGUC140,944,78225.10.130الخليج مصرف

INCP44,325,03012.81.840الكيمياوية الصناعاتBMNS41,850,0007.50.560المنصور مصرف

TASC41,732,73712.06.090سيل اسياIBSD36,536,4206.52.310الغازية  بغداد

BMNS23,091,0006.60.560المنصور مصرفINCP24,194,1744.31.840الكيمياوية الصناعات

IMAP20,865,6376.01.180الدوائية المنصورIMAP17,725,1163.21.180الدوائية المنصور

BGUC18,322,8225.30.130الخليج مصرفBSUC11,250,0002.00.480سومر مصرف

500,750,49289.34300,918,08886.58

347,576,329الكلي مجموع560,472,749الكلي 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

2020/5/7

 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 عدد964,075,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة693,655,000

2المنخفضة

2المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3300.38015.15األئتمان مصرف

IHFI1.4601.400-4.11المنزلي صناعةاالثاث

BLAD0.1900.170-10.53االسالمي العطاء مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف 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)

BTIB492,000,00070.91.200االسالمي الطيف مصرفBZII535,000,00055.50.370العراق زين مصرف

BZII197,950,00028.50.370العراق زين مصرفBTIB410,000,00042.51.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD2,770,0000.40.170االسالمي العطاء مصرفBLAD17,100,0001.80.170االسالمي العطاء مصرف

BROI690,0000.10.380األئتمان مصرفBROI1,800,0000.20.380األئتمان مصرف

IHFI245,0000.041.400المنزلي صناعةاالثاثIHFI175,0000.021.400المنزلي صناعةاالثاث

964,075,000100.00693,655,000100.00

693,655,000الكلي مجموع964,075,000الكلي 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

2020/5/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


