
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

441.10االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد435.251,173,340,066 االغالق

25المتدولة الشركات1.33-% التغير نسبه

1المرتفعة5.85795,940,960-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره428

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBBOB0.3300.3403.03بغداد مصرف

SMOF14.25013.540-4.98االلعاب لمدن الموصل

IBSD2.6602.530-4.89الغازية  بغداد

HSAD10.50010.000-4.76السدير فندق

BASH0.2300.220-4.35اشور مصرف

IMIB2.7502.650-3.64والدراجات المعدنية

BMNS0.5700.550-3.51المنصور مصرف

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)

BBOB255,284,25932.10.340بغداد مصرفBBOB763,344,87965.10.340بغداد مصرف

IBSD254,832,10032.02.530الغازية  بغدادIBSD100,060,0008.52.530الغازية  بغداد

TASC122,283,82015.47.110سيل اسياBGUC61,400,0005.20.130الخليج مصرف

INCP35,425,2504.52.250الكيمياوية الصناعاتBBAY57,434,7874.90.080بابل مصرف

SMOF35,211,7504.413.540االلعاب لمدن الموصلBUND55,000,0004.70.060المتحد المصرف

BMNS27,396,0003.40.550المنصور مصرفBMNS49,100,0004.20.550المنصور مصرف

BKUI20,200,0002.51.010كوردستان مصرفBKUI20,000,0001.71.010كوردستان مصرف

1,106,339,66694.29750,633,17994.31

795,940,960الكلي مجموع1,173,340,066الكلي 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

2020/6/29

 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
 

46المدرجة الشركات عدد200,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة220,080,000

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BAIB220,000,000100.01.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00099.81.100العراق اسيا مصرف

BLAD80,0000.00.160االسالمي العطاء مصرفBLAD500,0000.20.160االسالمي العطاء مصرف

200,500,000100.00220,080,000100.00

220,080,000الكلي مجموع200,500,000الكلي 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

2020/6/29
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