
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

430.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد420.66177,331,447 االغالق

25المتدولة الشركات2.28-% التغير نسبه

1المرتفعة9.81115,852,658-(نقطه)التغير مقدار

21المنخفضة

3المستقره125

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

IIDP1.2001.140-5.00للتمور  العراقية

HBAY63.00059.850-5.00بابل فندق

IITC9.6009.120-5.00للسجاد العراقية

AIRP14.63013.900-4.99الزراعية المنتجات

HMAN10.4509.930-4.98المنصور فندق

IBSD2.2202.110-4.95الغازية  بغداد

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)

SILT46,372,11040.01.270البري للنقل العراقيةBUND97,400,00054.90.070المتحد المصرف

IBSD41,883,50036.22.110الغازية  بغدادSILT35,685,99220.11.270البري للنقل العراقية

BUND6,094,0005.30.070المتحد المصرفIBSD19,850,00011.22.110الغازية  بغداد

IIDP5,654,8904.91.140للتمور  العراقيةBIME10,000,0005.60.090االوسط الشرق مصرف

IKLV4,140,0003.61.380اللقاحات النتاج الكنديIIDP4,960,4302.81.140للتمور  العراقية

TASC3,425,5503.05.570سيل اسياIKLV3,000,0001.71.380اللقاحات النتاج الكندي

HBAY2,998,5002.659.850بابل فندقBGUC1,191,0000.70.130الخليج مصرف

172,087,42297.04110,568,55095.44

115,852,658الكلي مجموع177,331,447الكلي 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

2020/4/28

 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
 (isx60 مؤشر )

45المدرجة الشركات عدد535,396,667

2المتدولة الشركات

0المرتفعة198,084,867

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3700.340-8.11العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
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الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق

(دينار)
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الشركة
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BZII197,950,00099.90.370العراق زين مصرفBZII535,000,00099.90.370العراق زين مصرف

BROI134,8670.10.340العراقي االئتمان مصرفBROI396,6670.10.340العراقي االئتمان مصرف

535,396,667100.00198,084,867100.00

198,084,867الكلي مجموع535,396,667الكلي 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

2020/4/28

 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


