
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

430.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد430.46831,090,452 االغالق

23المتدولة الشركات0.10% التغير نسبه

7المرتفعة0.41738,775,288(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره570

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

SMOF15.75015.000-4.76االلعاب لمدن الموصلTASC6.0906.6909.85سيل اسيا

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرفIMAP1.1801.2606.78الدوائية المنصور

SKTA3.5503.450-2.82الكرخ العاب مدينةINCP1.8401.9505.98الكيمياوية الصناعات

IITC10.0009.750-2.50للسجاد العراقيةSBPT16.70017.5004.79الركاب لنقل بغداد

BSUC0.4800.470-2.08سومر مصرفBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

IIDP1.2601.250-0.79للتمور  العراقيةBMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

SILT1.3501.340-0.74البري للنقل العراقيةIKLV1.4701.4901.36اللقاحات النتاج الكندي

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)

IBSD291,431,56139.42.310الغازية  بغدادBBOB352,050,00142.40.310بغداد مصرف

TASC127,378,13017.26.690سيل اسياIBSD121,614,61614.62.310الغازية  بغداد

BBOB110,291,00014.90.310بغداد مصرفBGUC76,000,0009.10.130الخليج مصرف

INCP48,398,3166.61.950الكيمياوية الصناعاتBIME53,000,0006.40.100االوسط الشرق مصرف

IMAP40,048,5005.41.260الدوائية المنصورBBAY50,000,0006.00.090بابل مصرف

SILT22,656,0003.11.340البري للنقل العراقيةBMNS35,600,0004.30.570المنصور مصرف

BMNS19,779,5002.70.570المنصور مصرفIMAP32,150,0003.91.260الدوائية المنصور

720,414,61786.68659,983,00889.33

738,775,288الكلي مجموع831,090,452الكلي 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

2020/5/10

 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 عدد215,950,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة233,431,000

1المنخفضة

4المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3800.370-2.63األئتمان 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)

BAIB220,000,00094.21.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00092.61.100العراق اسيا مصرف

BTIB12,000,0005.11.200االسالمي الطيف مصرفBTIB10,000,0004.61.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD850,0000.40.170االسالمي العطاء مصرفBLAD5,000,0002.30.170االسالمي العطاء مصرف

BROI296,0000.10.370األئتمان مصرفBROI800,0000.40.370األئتمان مصرف

BINT285,0000.11.900االسالمي الدولي المصرفBINT150,0000.11.900االسالمي الدولي المصرف

215,950,000100.00233,431,000100.00

233,431,000الكلي مجموع215,950,000الكلي 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

2020/5/10

 خسارة 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


