
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

430.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد429.02491,645,651 االغالق

23المتدولة الشركات0.33-% التغير نسبه

4المرتفعة1.44690,502,453-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

10المستقره540

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBIBI0.2200.2304.55االستثمار مصرف

HSAD11.00010.450-5.00السدير فندقHPAL8.1308.5004.55فلسطين فندق

NAME0.6100.580-4.92للتأمين االمينHBAY61.00062.0001.64بابل فندق

IKLV1.4901.440-3.36اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.4503.5001.45الكرخ العاب مدينة

IMAP1.2601.220-3.17الدوائية المنصور

SMRI1.4901.450-2.68العقارية  المعمورة

BMNS0.5700.560-1.75المنصور 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)

IBSD339,544,69249.22.280الغازية  بغدادIBSD152,824,03131.12.280الغازية  بغداد

TASC135,188,78019.66.690سيل اسياBBOB148,829,04830.30.310بغداد مصرف

INCP48,805,5007.11.950الكيمياوية الصناعاتINCP25,570,0005.21.950الكيمياوية الصناعات

BBOB46,135,0056.70.310بغداد مصرفSILT20,335,0004.11.330البري للنقل العراقية

SILT27,043,2003.91.330البري للنقل العراقيةTASC20,192,0004.16.690سيل اسيا

IMAP21,253,9603.11.220الدوائية المنصورBUND20,000,0004.10.060المتحد المصرف

IITC14,186,2502.19.750للسجاد العراقيةBBAY20,000,0004.10.090بابل مصرف

407,750,07982.94632,157,38691.55

690,502,453الكلي مجموع491,645,651الكلي 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

2020/5/12

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد202,185,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة220,375,600

1المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء 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)

BAIB220,000,00099.81.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00098.91.100العراق اسيا مصرف

BLAD345,6000.20.160االسالمي العطاء مصرفBLAD2,160,0001.10.160االسالمي العطاء مصرف

BTIB30,0000.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB25,0000.01.200االسالمي الطيف مصرف

202,185,000100.00220,375,600100.00

220,375,600الكلي مجموع202,185,000الكلي 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

2020/5/12

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


