
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.93االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.864,939,407,988 االغالق

19المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

3المرتفعة3.073,527,476,494-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره337

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفHBAY67.00070.0004.48بابل فندق

HNTI8.2507.840-4.97السياحية االستثماراتHBAG7.5107.6001.20بغداد فندق

BBOB0.4700.450-4.26بغداد مصرفIKLV1.3801.3900.72اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.2800.270-3.57اشور مصرف

BMNS0.6000.590-1.67المنصور مصرف

TASC7.2107.100-1.53سيل اسيا

IBSD2.8602.820-1.40الغازية  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)

BTRI3,150,007,00089.30.700العراق عبر مصرفBTRI4,500,010,00091.10.700العراق عبر مصرف

BBOB143,644,7714.10.450بغداد مصرفBBOB312,563,3006.30.450بغداد مصرف

IBSD69,122,4052.02.820الغازية  بغدادBIME45,800,0000.90.110االوسط الشرق مصرف

TASC68,087,9301.97.100سيل اسياIBSD24,511,7570.52.820الغازية  بغداد

IMOS45,500,0001.36.500الحديثة الخياطةBMNS13,418,2250.30.590المنصور مصرف

INCP10,861,2000.32.150الكيمياوية الصناعاتBASH11,000,0000.20.270اشور مصرف

HBAY9,590,1000.370.000بابل فندقTASC9,517,0000.27.100سيل اسيا

4,916,820,28299.543,496,813,40699.13

3,527,476,494الكلي مجموع4,939,407,988الكلي 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

2020/8/16

 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 عدد48,010,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة15,565,800

3المنخفضة

1المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BQAB0.4800.400-16.67االسالمي القابض مصرف

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4100.400-2.44العراقي االئتمان 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)

BROI12,200,00078.40.400العراقي االئتمان مصرفBROI30,000,00062.50.400العراقي االئتمان مصرف

BLAD2,562,00016.50.160االسالمي العطاء مصرفBLAD16,000,00033.30.160االسالمي العطاء مصرف

BQAB800,0005.10.400االسالمي القابض مصرفBQAB2,000,0004.20.400االسالمي القابض مصرف

BZII3,8000.020.380العراق زين مصرفBZII10,0000.020.380العراق زين مصرف

48,010,000100.0015,565,800100.00

15,565,800الكلي مجموع48,010,000الكلي 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

2020/8/16

 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


