
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.24االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.931,224,804,817 االغالق

29المتدولة الشركات0.92-% التغير نسبه

7المرتفعة4.311,227,881,549-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره637

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SKTA3.7003.520-4.86الكرخ العاب مدينةIMOS6.3006.5003.17الحديثة الخياطة

SMRI1.6901.610-4.73العقارية  المعمورةIITC9.2509.5002.70للسجاد العراقية

BNOI0.6800.650-4.41االهلي المصرفIRMC9.6009.7501.56الجاهزة االلبسة

HBAY70.00067.000-4.29بابل فندقSILT1.3901.4000.72البري للنقل العراقية

BCOI0.4800.460-4.17التجاري المصرفHMAN10.25010.3000.49المنصور فندق

BBOB0.4900.470-4.08بغداد مصرفTASC7.2007.2100.14سيل اسيا

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفHBAG7.5007.5100.13بغداد 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)

IBSD471,950,44338.42.860الغازية  بغدادBBOB537,335,42243.90.470بغداد مصرف

BBOB256,400,82620.90.470بغداد مصرفBNOI201,500,00016.50.650االهلي المصرف

SILT185,975,91315.11.400البري للنقل العراقيةIBSD162,889,58813.32.860الغازية  بغداد

BNOI130,975,00010.70.650االهلي المصرفSILT125,917,54710.31.400البري للنقل العراقية

TASC75,706,6596.27.210سيل اسياBBAY53,000,0004.30.080بابل مصرف

INCP26,653,5002.22.150الكيمياوية الصناعاتBGUC32,050,0002.60.140الخليج مصرف

IMAP12,619,1621.01.220الدوائية المنصورBASH18,743,2831.50.280اشور مصرف

1,131,435,84092.381,160,281,50294.49

1,227,881,549الكلي مجموع1,224,804,817الكلي 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

2020/8/12

 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 عدد250,775,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة300,672,500

1المنخفضة

1المستقره8

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

BINT1.8101.750-3.31االسالمي الدولي المصرفBROI0.4000.4102.50العراقي االئتمان 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)

BTIB300,030,00099.81.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,025,00099.71.200االسالمي الطيف مصرف

BINT437,5000.11.750االسالمي الدولي المصرفBROI500,0000.20.410العراقي االئتمان مصرف

BROI205,0000.10.410العراقي االئتمان مصرفBINT250,0000.11.750االسالمي الدولي المصرف

250,775,000100.00300,672,500100.00

300,672,500الكلي مجموع250,775,000الكلي 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

2020/8/12

 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


