
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

435.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد434.94342,945,587 االغالق

24المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

2المرتفعة0.31383,587,108-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره332

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.2200.210-4.55اشور مصرفBBOB0.3400.3502.94بغداد مصرف

IMOS6.1805.900-4.53الحديثة الخياطةIMIB2.6502.7001.89والدراجات المعدنية

HNTI8.6008.250-4.07السياحية االستثمارات

BNOI0.5200.500-3.85االهلي المصرف

NAME0.5400.520-3.70للتأمين االمين

TASC7.1106.960-2.11سيل اسيا

IMAP1.2801.270-0.78الدوائية المنصور

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)

TASC137,232,33035.86.960سيل اسياBBOB165,100,00048.10.350بغداد مصرف

IBSD114,756,28029.92.520الغازية  بغدادIBSD45,967,77413.42.520الغازية  بغداد

BBOB57,785,00015.10.350بغداد مصرفBUND20,948,5026.10.060المتحد المصرف

INCP18,440,6004.82.240الكيمياوية الصناعاتTASC19,600,0005.76.960سيل اسيا

IMAP14,998,5003.91.270الدوائية المنصورBGUC15,000,0004.40.130الخليج مصرف

NGIR7,920,0002.10.720للتأمين الخليجIMAP12,000,0003.51.270الدوائية المنصور

AMEF6,290,4641.68.420االوسط الشرق اسماكBSUC12,000,0003.50.420سومر مصرف

290,616,27684.74357,423,17493.18

383,587,108الكلي مجموع342,945,587الكلي 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

2020/6/30

 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
 

46المدرجة الشركات عدد8,001,347,694

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,800,727,047

0المنخفضة

3المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.350الثقة مصرف

NDSA0.6300.630للتأمين السالم دار

BLAD0.1600.160االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTRU2,800,035,000100.00.350الثقة مصرفBTRU8,000,100,000100.00.350الثقة مصرف

NDSA660,0470.00.630للتأمين السالم دارNDSA1,047,6940.00.630للتأمين السالم دار

BLAD32,0000.00.160االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0000.00.160االسالمي العطاء مصرف

8,001,347,694100.002,800,727,047100.00

2,800,727,047الكلي مجموع8,001,347,694الكلي 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

2020/6/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


