
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

447.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد443.90449,682,536 االغالق

28المتدولة الشركات0.86-% التغير نسبه

4المرتفعة3.84236,528,310-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

9المستقره225

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفSMOF14.60015.0002.74االلعاب لمدن الموصل

BBOB0.4400.420-4.55بغداد مصرفHSAD10.75011.0002.33السدير فندق

IMOS6.5906.300-4.40الحديثة الخياطةHBAG7.5007.6502.00بغداد فندق

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفHBAY63.00064.0001.59بابل فندق

BASH0.2600.250-3.85اشور مصرف

SKTA3.5203.400-3.41الكرخ العاب مدينة

HMAN10.60010.250-3.30المنصور 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)

IBSD112,411,57047.52.610الغازية  بغدادBUND155,000,00034.50.070المتحد المصرف

BBOB21,714,0639.20.420بغداد مصرفBBAY100,000,00022.20.070بابل مصرف

TASC13,964,0005.96.950سيل اسياBBOB51,700,15111.50.420بغداد مصرف

BUND10,850,0004.60.070المتحد المصرفIBSD43,677,0009.72.610الغازية  بغداد

HSAD10,271,6754.311.000السدير فندقBCOI23,200,0005.20.440التجاري المصرف

BCOI10,104,0004.30.440التجاري المصرفBASH16,000,0003.60.250اشور مصرف

SKTA9,605,9004.13.400الكرخ العاب مدينةBGUC14,000,0003.10.130الخليج مصرف

403,577,15189.75188,921,20979.87

236,528,310الكلي مجموع449,682,536الكلي 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

2020/7/28

 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
 

47المدرجة الشركات عدد409,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة72,050

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2000.170-15.00االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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 رمز

الشركة
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 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BLAD68,00094.40.170االسالمي العطاء مصرفBLAD400,00097.80.170االسالمي العطاء مصرف

NAHF4,0505.60.450للتأمين االهليةNAHF9,0002.20.450للتأمين االهلية

409,000100.0072,050100.00

72,050الكلي مجموع409,000الكلي 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

2020/7/28

 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


