
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

432.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد432.17328,638,562 االغالق

23المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

8المرتفعة0.13166,170,538-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره177

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

BBOB0.3300.320-3.03بغداد مصرفBNOI0.6200.6708.06االهلي المصرف

HPAL8.3508.150-2.40فلسطين فندقNAME0.5000.5306.00للتأمين االمين

IMAP1.2401.230-0.81الدوائية المنصورBASH0.2100.2204.76اشور مصرف

IBSD2.5302.520-0.40الغازية  بغدادSMOF13.54014.0003.40االلعاب لمدن الموصل

BMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

HBAY60.00061.0001.67بابل فندق

HBAG7.5007.6001.33بغداد فندق

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)

IBSD37,226,34722.42.520الغازية  بغدادBBOB72,085,13421.90.320بغداد مصرف

BMNS28,167,99817.00.570المنصور مصرفBUND51,000,00015.50.060المتحد المصرف

BBOB23,172,14313.90.320بغداد مصرفBMNS49,500,87415.10.570المنصور مصرف

HBAY18,921,00011.461.000بابل فندقBIBI42,200,00012.80.210االستثمار مصرف

BNOI10,339,6786.20.670االهلي المصرفBMFI30,250,0009.20.130الموصل مصرف

INCP10,080,5006.12.220الكيمياوية الصناعاتBGUC21,703,8706.60.120الخليج مصرف

BIBI9,282,0005.60.210االستثمار مصرفBNOI15,929,9654.80.670االهلي المصرف

282,669,84386.01137,189,66682.56

166,170,538الكلي مجموع328,638,562الكلي 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

2020/7/8

 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 عدد2,252,275,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة1,000,788,000

1المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3700.360-2.70األئتمان مصرف

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة 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)

BTRU700,035,00069.90.350االسالمي الثقة مصرفBTRU2,000,100,00088.80.350االسالمي الثقة مصرف

BTIB300,000,00030.01.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00011.11.200االسالمي الطيف مصرف

BROI729,0000.10.360األئتمان مصرفBROI2,025,0000.10.360األئتمان مصرف

BLAD24,0000.0020.160االسالمي العطاء مصرفBLAD150,0000.010.160االسالمي العطاء مصرف

2,252,275,000100.001,000,788,000100.00

1,000,788,000الكلي مجموع2,252,275,000الكلي 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

2020/7/8

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




