
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

434.29االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد432.95312,679,845 االغالق

20المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

4المرتفعة1.34264,573,132-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

6المستقره253

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1000.090-10.00االوسط الشرق مصرفBNOI0.5000.5408.00االهلي المصرف

BGUC0.1300.120-7.69الخليج مصرفBMNS0.5500.5601.82المنصور مصرف

BASH0.2200.210-4.55اشور مصرفTASC6.9507.0100.86سيل اسيا

NAME0.5200.500-3.85للتأمين االمينIBSD2.5002.5100.40الغازية  بغداد

BBOB0.3500.340-2.86بغداد مصرف

IMIB2.6502.600-1.89والدراجات المعدنية

HBAY62.00061.000-1.61بابل 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)

TASC132,628,36350.17.010سيل اسياBBOB152,892,00048.90.340بغداد مصرف

BBOB52,442,20019.80.340بغداد مصرفBIME48,000,00015.40.090االوسط الشرق مصرف

IBSD36,781,50013.92.510الغازية  بغدادBGUC26,500,0008.50.120الخليج مصرف

INCP8,143,0003.12.220الكيمياوية الصناعاتBUND20,300,0006.50.060المتحد المصرف

HBAY6,915,5702.661.000بابل فندقTASC18,947,6136.17.010سيل اسيا

BMNS4,984,7661.90.560المنصور مصرفIBSD14,620,0004.72.510الغازية  بغداد

BIME4,320,0001.60.090االوسط الشرق مصرفBMNS8,919,2252.90.560المنصور مصرف

290,178,83892.80246,215,39993.06

264,573,132الكلي مجموع312,679,845الكلي 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

2020/7/5

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

46المدرجة الشركات عدد156,050,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة181,824,500

1المنخفضة

1المستقره5

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

BROI0.3900.370-5.13العراقي االئتمان مصرفBZII0.3700.3802.70العراق زين 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)

BTIB179,400,00098.71.200 االسالمي الطيف مصرفBTIB149,500,00095.81.200 االسالمي الطيف مصرف

BROI2,386,5001.30.370العراقي االئتمان مصرفBROI6,450,0004.10.370العراقي االئتمان مصرف

BZII38,0000.00.380العراق زين مصرفBZII100,0000.10.380العراق زين مصرف

156,050,000100.00181,824,500100.00

181,824,500الكلي مجموع156,050,000الكلي 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

2020/7/5

 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


