
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.99االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.24629,522,632 االغالق

32المتدولة الشركات4.04% التغير نسبه

19المرتفعة18.25683,824,319(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

11المستقره565
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(دينار)
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% التغير
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAG7.6507.500-1.96بغداد فندقBIIB0.4000.44010.00االسالمي  المصرف

IKLV1.4001.390-0.71اللقاحات النتاج الكنديBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

BBOB0.4500.4908.89بغداد مصرف

IBSD2.6502.8708.30الغازية  بغداد

BIBI0.2500.2708.00االستثمار مصرف

HBAY65.00070.0007.69بابل فندق

SKTA3.4503.7007.25الكرخ العاب مدينة

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)

IBSD314,575,32846.02.870الغازية  بغدادBBOB294,235,23946.70.490بغداد مصرف

BBOB140,184,56720.50.490بغداد مصرفIBSD112,942,81117.92.870الغازية  بغداد

TASC89,503,00013.17.200سيل اسياSILT39,833,9676.31.390البري للنقل العراقية

SILT54,436,6578.01.390البري للنقل العراقيةBCOI23,000,0003.70.480التجاري المصرف

IMAP15,952,1072.31.230الدوائية المنصورBGUC22,000,0003.50.140الخليج مصرف

INCP15,950,0002.32.190الكيمياوية الصناعاتBBAY21,000,0003.30.080بابل مصرف

BCOI10,970,0001.60.480التجاري المصرفBIME19,000,0003.00.120االوسط الشرق مصرف

532,012,01784.51641,571,65993.82

683,824,319الكلي مجموع629,522,632الكلي 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

2020/8/11

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد251,050,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة300,499,000

1المنخفضة

2المستقره7
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( دينار)
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%  التغير

BQAB0.5800.480-17.24االسالمي القابض مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTIB300,000,00099.81.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00099.61.200االسالمي الطيف مصرف

BQAB480,0000.20.480االسالمي القابض مصرفBQAB1,000,0000.40.480االسالمي القابض مصرف

BZII19,0000.00.380العراق زين مصرفBZII50,0000.00.380العراق زين مصرف

251,050,000100.00300,499,000100.00

300,499,000الكلي مجموع251,050,000الكلي 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

2020/8/11

 خسارة 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


