
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

434.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد434.29281,306,480 االغالق

17المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

3المرتفعة0.65500,205,261-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره249

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.7002.650-1.85والدراجات المعدنيةBASH0.2100.2204.76اشور مصرف

IBSD2.5202.500-0.79الغازية  بغدادAAHP1.0101.0503.96الزراعي لالنتاج االهلية

IMAP1.2701.260-0.79الدوائية المنصورSKTA3.3203.3500.90الكرخ العاب مدينة

SILT1.3901.380-0.72البري للنقل العراقية

TASC6.9606.950-0.14سيل اسيا

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)

AIPM314,831,10062.94.300اللحوم تسويقBBOB102,950,00036.60.350بغداد مصرف

TASC56,593,72011.36.950سيل اسياAIPM73,217,00026.04.300اللحوم تسويق

IBSD36,664,2507.32.500الغازية  بغدادBUND33,615,00011.90.060المتحد المصرف

BBOB36,032,5007.20.350بغداد مصرفIBSD14,725,0005.22.500الغازية  بغداد

INCP22,007,7504.42.240الكيمياوية الصناعاتINCP9,875,0003.52.240الكيمياوية الصناعات

HSAD12,195,6902.410.000السدير فندقBMFI9,250,0003.30.130الموصل مصرف

IMAP5,272,0601.11.260الدوائية المنصورTASC8,168,3002.96.950سيل اسيا

251,800,30089.51483,597,07096.68

500,205,261الكلي مجموع281,306,480الكلي 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

2020/7/1

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد250,510,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة300,086,500

0المنخفضة

3المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

SAEI0.6500.6500.00العقارية  االمين

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)

BTIB300,000,000100.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00099.81.200االسالمي الطيف مصرف

BLAD80,0000.030.160االسالمي العطاء مصرفBLAD500,0000.20.160االسالمي العطاء مصرف

SAEI6,5000.0020.650العقارية  االمينSAEI10,0000.0040.650العقارية  االمين

250,510,000100.00300,086,500100.00

300,086,500الكلي مجموع250,510,000الكلي 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

2020/7/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


