
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد1,438,647,185 االغالق

27المتدولة الشركات!DIV/0#% التغير نسبه

6المرتفعة0.00581,220,044(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

5المستقره342

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

BBAY0.0900.080-11.11بابل مصرفSMRI1.6001.7006.25العقارية  المعمورة

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفBELF0.2000.2105.00ايالف مصرف

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفHSAD10.50011.0004.76السدير فندق

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفSMOF14.00014.6004.29االلعاب لمدن الموصل

BCIH2.5202.410-4.37جيهان مصرفBASH0.2500.2604.00اشور مصرف

BCOI0.4900.470-4.08التجاري المصرفSBPT17.55018.0002.56الركاب لنقل بغداد

BBOB0.5000.480-4.00بغداد مصرف

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)

BBOB325,244,20656.00.480بغداد مصرفBBOB672,524,89646.70.480بغداد مصرف

TASC51,329,1008.86.930سيل اسياBIME292,000,00020.30.110االوسط الشرق مصرف

BIME33,290,0005.70.110االوسط الشرق مصرفBGUC166,500,00011.60.140الخليج مصرف

SMRI26,778,0004.61.700العقارية  المعمورةBBAY110,732,8407.70.080بابل مصرف

INCP23,804,8504.12.220الكيمياوية الصناعاتBMFI68,150,0004.70.130الموصل مصرف

BGUC23,310,0004.00.140الخليج مصرفBMNS24,750,0001.70.580المنصور مصرف

BMNS14,415,0002.50.580المنصور مصرفBCOI19,655,8351.40.470التجاري المصرف

1,354,313,57194.14498,171,15685.71

581,220,044الكلي مجموع1,438,647,185الكلي 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

2020/7/22

 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
 

46المدرجة الشركات عدد16,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,515,000

1المنخفضة

1المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4100.400-2.44العراقي االئتمان مصرف

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)

BROI6,420,00098.50.400العراقي االئتمان مصرفBROI16,000,00097.00.400العراقي االئتمان مصرف

BLAD95,0001.50.190االسالمي العطاء مصرفBLAD500,0003.00.190االسالمي العطاء مصرف

16,500,000100.006,515,000100.00

6,515,000الكلي مجموع16,500,000الكلي 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

2020/7/22

 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


