
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

428.69االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد428.06523,521,969 االغالق

27المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

7المرتفعة0.63680,970,003-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره543

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

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرفINCP2.1002.2607.62الكيمياوية الصناعات

AAHP1.0401.010-2.88الزراعي لالنتاج االهليةSILT1.3401.4105.22البري للنقل العراقية

BSUC0.4500.440-2.22سومر مصرفIMAP1.2501.2903.20الدوائية المنصور

IIDP1.2501.230-1.60للتمور  العراقيةTASC6.6506.8503.01سيل اسيا

HSAD11.68011.500-1.54السدير فندقSKTA3.4403.5402.91الكرخ العاب مدينة

IITC9.7009.600-1.03للسجاد العراقيةAIPM4.3604.4502.06اللحوم تسويق

IBSD2.2502.240-0.44الغازية  بغدادIKLV1.4201.4300.70اللقاحات 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)

IBSD172,440,13025.32.240الغازية  بغدادBBOB190,100,00036.30.310بغداد مصرف

TASC115,335,00016.96.850سيل اسياIBSD76,335,00014.62.240الغازية  بغداد

INCP62,579,3009.22.260الكيمياوية الصناعاتSILT42,990,0008.21.410البري للنقل العراقية

SILT59,381,3008.71.410البري للنقل العراقيةIMAP40,900,0007.81.290الدوائية المنصور

BBOB58,939,1178.70.310بغداد مصرفIIDP29,050,0005.51.230للتمور  العراقية

IMAP52,654,0007.71.290الدوائية المنصورINCP28,225,0005.42.260الكيمياوية الصناعات

IIDP35,732,0005.21.230للتمور  العراقيةTASC17,065,0003.36.850سيل اسيا

424,665,00081.12557,060,84781.80

680,970,003الكلي مجموع523,521,969الكلي 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

2020/5/19

 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 عدد11,030,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,714,900

1المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.9001.830-3.68االسالمي الدولي المصرف

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

NAHF0.4500.4500.00للتأمين االهلية

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)

NAHF4,500,00095.40.450للتأمين االهليةNAHF10,000,00090.70.450للتأمين االهلية

BLAD160,0003.40.160االسالمي العطاء مصرفBLAD1,000,0009.10.160االسالمي العطاء مصرف

BINT54,9001.21.830االسالمي الدولي المصرفBINT30,0000.31.830االسالمي الدولي المصرف

11,030,000100.004,714,900100.00

4,714,900الكلي مجموع11,030,000الكلي 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

2020/5/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




