
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

428.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد428.69387,962,513 االغالق

23المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

6المرتفعة0.12856,515,560(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره244

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

BSUC0.4700.450-4.26سومر مصرفHSAD10.65011.6809.67السدير فندق

NAME0.5600.540-3.57للتأمين االمينINCP1.9402.1008.25الكيمياوية الصناعات

SKTA3.5203.440-2.27الكرخ العاب مدينةIMAP1.2101.2503.31الدوائية المنصور

AIPM4.4504.360-2.02اللحوم تسويقTASC6.4506.6503.10سيل اسيا

IITC9.7509.700-0.51للسجاد العراقيةHBAY62.00063.0001.61بابل فندق

HBAG7.5007.6001.33بغداد 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)

AIPM665,548,50077.74.360اللحوم تسويقAIPM152,650,00039.34.360اللحوم تسويق

IBSD43,185,5005.02.250الغازية  بغدادBUND57,600,00014.80.060المتحد المصرف

IMAP33,605,0003.91.250الدوائية المنصورBGUC37,810,3239.70.130الخليج مصرف

IIDP26,250,0003.11.250للتمور  العراقيةIMAP26,950,0006.91.250الدوائية المنصور

INCP18,749,0002.22.100الكيمياوية الصناعاتIIDP21,000,0005.41.250للتمور  العراقية

HSAD18,442,7112.211.680السدير فندقBMFI20,000,0005.20.130الموصل مصرف

TASC17,909,8502.16.650سيل اسياIBSD19,100,0004.92.250الغازية  بغداد

335,110,32386.38823,690,56196.17

856,515,560الكلي مجموع387,962,513الكلي 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

2020/5/17

 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 عدد200,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة220,000,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا 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)

BAIB220,000,000100.01.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,000100.01.100العراق اسيا مصرف

200,000,000100.00220,000,000100.00

220,000,000الكلي مجموع200,000,000الكلي 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

2020/5/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


