
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

444.90االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد430.47106,576,835 االغالق

22المتدولة الشركات3.24-% التغير نسبه

2المرتفعة14.4382,044,771-(نقطه)التغير مقدار
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BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفAAHP1.1001.1403.64الزراعي لالنتاج االهلية

BIME0.1000.090-10.00االوسط الشرق مصرفHBAY62.00063.0001.61بابل فندق

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرف

HMAN11.00010.450-5.00المنصور فندق

IMAP1.2001.140-5.00الدوائية المنصور

HPAL9.0008.550-5.00فلسطين فندق

AIRP15.40014.630-5.00الزراعية المنتجات
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IIDP48,014,40058.51.200للتمور  العراقيةIIDP40,012,00037.51.200للتمور  العراقية

HBAY13,166,10016.063.000بابل فندقBIME33,285,00031.20.090االوسط الشرق مصرف

IKLV5,800,0007.11.450اللقاحات النتاج الكنديBUND14,000,00013.10.060المتحد المصرف

BIME2,995,6503.70.090االوسط الشرق مصرفBGUC5,471,1555.10.130الخليج مصرف

TASC2,712,1433.35.860سيل اسياIKLV4,000,0003.81.450اللقاحات النتاج الكندي

NGIR2,160,0002.60.720للتأمين الخليجNGIR3,000,0002.80.720للتأمين الخليج

AAHP1,299,6001.61.140الزراعي لالنتاج االهليةBBOB2,208,0002.10.290بغداد مصرف

101,976,15595.6876,147,89392.81

82,044,771الكلي مجموع106,576,835الكلي 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
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 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq
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45المدرجة الشركات عدد201,961,538

3المتدولة الشركات

0المرتفعة220,802,692

2المنخفضة

1المستقره4
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NAHF0.5200.450-13.46للتأمين االهلية

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرف
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BAIB220,000,00099.61.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00099.01.100العراق اسيا مصرف

NAHF432,6920.20.450للتأمين االهليةBROI1,000,0000.50.370األئتمان مصرف

BROI370,0000.20.370األئتمان مصرفNAHF961,5380.50.450للتأمين االهلية

201,961,538100.00220,802,692100.00

220,802,692الكلي مجموع201,961,538الكلي 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
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2020/4/26

 خسارة االكثر
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