
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

441.64االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد449.96838,866,631 االغالق

21المتدولة الشركات1.88% التغير نسبه

12المرتفعة8.32560,061,492(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

6المستقره373

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.7502.660-3.27والدراجات المعدنيةBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

AIPM4.3004.250-1.16اللحوم تسويقBIBI0.2300.2508.70االستثمار مصرف

SILT1.3801.370-0.72البري للنقل العراقيةBBOB0.3500.3808.57بغداد مصرف

BCOI0.4500.4806.67التجاري المصرف

BNOI0.7300.7604.11االهلي المصرف

BMNS0.5900.6103.39المنصور مصرف

IBSD2.6002.6702.69الغازية  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)

IBSD299,547,42453.52.670الغازية  بغدادBBOB491,252,81158.60.380بغداد مصرف

BBOB186,676,06833.30.380بغداد مصرفBIME130,500,00015.60.110االوسط الشرق مصرف

BIME13,055,0002.30.110االوسط الشرق مصرفIBSD113,903,01413.62.670الغازية  بغداد

BCOI12,546,1842.20.480التجاري المصرفBCOI27,075,8353.20.480التجاري المصرف

INCP9,153,2501.62.240الكيمياوية الصناعاتBGUC23,168,4172.80.130الخليج مصرف

BMNS6,445,0001.20.610المنصور مصرفBMFI17,805,0002.10.130الموصل مصرف

AIPM4,887,5000.94.250اللحوم تسويقBMNS10,650,0001.30.610المنصور مصرف

814,355,07797.08532,310,42695.04

560,061,492الكلي مجموع838,866,631الكلي 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

2020/7/13

 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 عدد18,324,358

2المتدولة الشركات

2المرتفعة7,089,000

0المنخفضة

0المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

BROI6,936,00097.80.400األئتمان مصرفBROI17,374,35894.80.400األئتمان مصرف

BLAD153,0002.20.170االسالمي العطاء مصرفBLAD950,0005.20.170االسالمي العطاء مصرف

18,324,358100.007,089,000100.00

7,089,000الكلي مجموع18,324,358الكلي 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

2020/7/13

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


