
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

432.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد441.64642,783,104 االغالق

19المتدولة الشركات2.19% التغير نسبه

14المرتفعة9.47379,808,299(نقطه)التغير مقدار
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4المستقره280
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INCP2.2202.200-0.90الكيمياوية الصناعاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

BIME0.0900.10011.11االوسط الشرق مصرف

BIBI0.2100.2309.52االستثمار مصرف

BBOB0.3200.3509.38بغداد مصرف

BNOI0.6700.7308.96االهلي المصرف

BGUC0.1200.1308.33الخليج مصرف

IITC9.1009.6506.04للسجاد العراقية
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المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD154,559,52540.72.600الغازية  بغدادBBOB266,142,41241.40.350بغداد مصرف

BBOB93,149,84424.50.350بغداد مصرفBMNS136,550,00021.20.590المنصور مصرف

BMNS79,646,50021.00.590المنصور مصرفIBSD61,415,0009.62.600الغازية  بغداد

BNOI19,285,7555.10.730االهلي المصرفBGUC38,500,0006.00.130الخليج مصرف

IMIB5,362,5001.42.750والدراجات المعدنيةBUND37,634,6825.90.070المتحد المصرف

BGUC5,005,0001.30.130الخليج مصرفBNOI26,534,5964.10.730االهلي المصرف

INCP4,347,2501.12.200الكيمياوية الصناعاتBIME25,000,0003.90.100االوسط الشرق مصرف

591,776,69092.06361,356,37495.14

379,808,299الكلي مجموع642,783,104الكلي 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

2020/7/12

 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 عدد21,000,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة7,910,000

0المنخفضة

0المستقره11
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BROI0.3600.3908.33األئتمان مصرف
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BROI7,910,000100.00.390األئتمان مصرفBROI21,000,000100.00.390األئتمان مصرف

21,000,000100.007,910,000100.00

7,910,000الكلي مجموع21,000,000الكلي 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

2020/7/12

ربحية 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


