
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

449.96االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد450.87983,586,295 االغالق

20المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

5المرتفعة0.91412,636,050(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره292

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

HKAR0.8000.760-5.00كربالء فنادقBBOB0.3800.4107.89بغداد مصرف

BNOI0.7600.730-3.95االهلي المصرفBELF0.1800.1905.56ايالف مصرف

BMNS0.6100.590-3.28المنصور مصرفBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

IMIB2.6602.600-2.26والدراجات المعدنيةBIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفSKTA3.3703.4000.89الكرخ العاب مدينة

INCP2.2402.220-0.89الكيمياوية الصناعات

IITC9.6509.620-0.31للسجاد العراقية

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)

BBOB302,246,15673.20.410بغداد مصرفBBOB761,763,00077.40.410بغداد مصرف

INCP41,314,25010.02.220الكيمياوية الصناعاتBIME51,500,0005.20.110االوسط الشرق مصرف

BCOI13,759,3423.30.470التجاري المصرفBIBI35,384,0903.60.260االستثمار مصرف

BIBI9,022,1822.20.260االستثمار مصرفBCOI29,445,8353.00.470التجاري المصرف

IMAP8,644,5002.11.260الدوائية المنصورBMFI27,095,5002.80.130الموصل مصرف

BSUC8,200,0002.00.410سومر مصرفBSUC20,000,0002.00.410سومر مصرف

BMNS7,080,0001.70.590المنصور مصرفINCP18,535,0001.92.220الكيمياوية الصناعات

943,723,42595.95390,266,43094.58

412,636,050الكلي مجموع983,586,295الكلي 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

2020/7/15

 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 (االثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد60,230,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة21,955,800

2المنخفضة

0المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفBLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

BINT1.8301.810-1.09االسالمي الدولي المصرف

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)

BROI20,974,50095.50.390األئتمان مصرفBROI55,050,00091.40.390األئتمان مصرف

BLAD927,0004.20.180االسالمي العطاء مصرفBLAD5,150,0008.60.180االسالمي العطاء مصرف

BINT54,3000.21.810االسالمي الدولي المصرفBINT30,0000.01.810االسالمي الدولي المصرف

60,230,000100.0021,955,800100.00

21,955,800الكلي مجموع60,230,000الكلي 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

2020/7/15

 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




