
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

429.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد428.57336,625,649 االغالق

26المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

7المرتفعة1.11349,419,467-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره385
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BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفHMAN9.93010.7508.26المنصور فندق

TASC6.6906.450-3.59سيل اسياAIRP11.34012.0005.82الزراعية المنتجات

NAME0.5800.560-3.45للتأمين االمينHPAL8.5008.8003.53فلسطين فندق

IKLV1.4401.420-1.39اللقاحات النتاج الكنديHSAD10.45010.6501.91السدير فندق

IBSD2.2802.250-1.32الغازية  بغدادAIPM4.3704.4501.83اللحوم تسويق

IMAP1.2201.210-0.82الدوائية المنصورSILT1.3301.3400.75البري للنقل العراقية

INCP1.9501.940-0.51الكيمياوية الصناعاتSKTA3.5003.5200.57الكرخ العاب مدينة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC105,232,74630.16.450سيل اسياBUND120,000,00035.60.060المتحد المصرف

INCP50,730,20014.51.940الكيمياوية الصناعاتBMNS28,641,0008.50.560المنصور مصرف

IBSD36,209,76110.42.250الغازية  بغدادINCP26,200,0007.81.940الكيمياوية الصناعات

HSAD34,633,6469.910.650السدير فندقSILT24,755,9927.41.340البري للنقل العراقية

SILT33,173,0299.51.340البري للنقل العراقيةIMAP18,076,0005.41.210الدوائية المنصور

IMAP21,583,9606.21.210الدوائية المنصورBBOB17,750,0005.30.310بغداد مصرف

BMNS16,038,9604.60.560المنصور مصرفTASC16,114,8104.86.450سيل اسيا

251,537,80274.72297,602,30285.17

349,419,467الكلي مجموع336,625,649الكلي 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

2020/5/14

 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
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58المدرجة الشركات عدد50,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة19,500

0المنخفضة

0المستقره1
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BROI0.3700.3905.41العراقي االئتمان مصرف
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BROI19,500100.00.390العراقي االئتمان مصرفBROI50,000100.00.390العراقي االئتمان مصرف

50,000100.0019,500100.00

19,500الكلي مجموع50,000الكلي 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

2020/5/14

ربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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website: www.isc.gov.iq


