
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

432.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد432.30425,908,732 االغالق

17المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

5المرتفعة0.15327,075,355(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

7المستقره224

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.4200.410-2.38سومر مصرفBNOI0.5700.6208.77االهلي المصرف

HBAY61.00060.000-1.64بابل فندقIMOS5.9006.2005.08الحديثة الخياطة

NGIR0.7200.710-1.39للتأمين الخليجIMIB2.6002.7003.85والدراجات المعدنية

IKLV1.4401.420-1.39اللقاحات النتاج الكنديBMNS0.5500.5601.82المنصور مصرف

IMAP1.2501.240-0.80الدوائية المنصورIBSD2.5202.5300.40الغازية  بغداد

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)

IBSD137,682,64942.12.530الغازية  بغدادBBOB250,252,81158.80.330بغداد مصرف

BBOB82,583,42825.20.330بغداد مصرفBMNS57,105,00013.40.560المنصور مصرف

BMNS31,507,7509.60.560المنصور مصرفIBSD54,193,57112.72.530الغازية  بغداد

INCP26,498,1008.12.220الكيمياوية الصناعاتBUND16,000,0003.80.060المتحد المصرف

HNTI18,273,7505.68.250السياحية االستثماراتNGIR12,500,0002.90.710للتأمين الخليج

NGIR8,875,0002.70.710للتأمين الخليجINCP12,060,0002.82.220الكيمياوية الصناعات

BSUC4,343,5001.30.410سومر مصرفBSUC10,350,0002.40.410سومر مصرف

412,461,38296.84309,764,17794.71

327,075,355الكلي مجموع425,908,732الكلي 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

2020/7/7

 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 عدد32,708,358

2المتدولة الشركات

0المرتفعة12,049,592

0المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.3700.00األئتمان مصرف

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

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)

BROI12,009,59299.70.370األئتمان مصرفBROI32,458,35899.20.370األئتمان مصرف

BLAD40,0000.30.160االسالمي العطاء مصرفBLAD250,0000.80.160االسالمي العطاء مصرف

32,708,358100.0012,049,592100.00

12,049,592الكلي مجموع32,708,358الكلي 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

2020/7/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


