
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

443.90االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد451.991,153,295,445 االغالق

28المتدولة الشركات1.82% التغير نسبه

19المرتفعة8.09562,525,803(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

6المستقره433

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

IMAP1.2301.220-0.81الدوائية المنصورBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

SILT1.3101.300-0.76البري للنقل العراقيةBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

INCP2.1902.180-0.46الكيمياوية الصناعاتBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

BIBI0.2300.2508.70االستثمار مصرف

BASH0.2500.2708.00اشور مصرف

BGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BMFI0.1300.1407.69الموصل 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)

BBOB279,302,83149.70.450بغداد مصرفBBOB641,843,34255.70.450بغداد مصرف

IBSD136,104,94024.22.650الغازية  بغدادBBAY160,000,00013.90.080بابل مصرف

TASC44,819,8408.06.960سيل اسياBGUC96,485,8048.40.140الخليج مصرف

INCP14,558,5002.62.180الكيمياوية الصناعاتBIME53,284,5234.60.110االوسط الشرق مصرف

BGUC13,508,0132.40.140الخليج مصرفIBSD52,315,0004.52.650الغازية  بغداد

BBAY12,800,0002.30.080بابل مصرفBUND50,429,2594.40.080المتحد المصرف

SMRI11,770,0002.11.690العقارية  المعمورةBASH22,000,0001.90.270اشور مصرف

1,076,357,92893.33512,864,12491.17

562,525,803الكلي مجموع1,153,295,445الكلي 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

2020/7/29

 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 عدد11,700,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة4,917,000

2المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BQAB0.7000.580-17.14االسالمي القابض مصرف

TZNI2.4002.350-2.08لالتصاالت الخاتم

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)

BROI4,000,00081.40.400العراقي االئتمان مصرفBROI10,000,00085.50.400العراقي االئتمان مصرف

BQAB580,00011.80.580االسالمي القابض مصرفBQAB1,000,0008.50.580االسالمي القابض مصرف

TZNI235,0004.82.350لالتصاالت الخاتمBLAD600,0005.10.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD102,0002.10.170االسالمي العطاء مصرفTZNI100,0000.92.350لالتصاالت الخاتم

11,700,000100.004,917,000100.00

4,917,000الكلي مجموع11,700,000الكلي 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

2020/7/29

 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


