
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

450.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد457.79611,689,249 االغالق

24المتدولة الشركات1.53% التغير نسبه

12المرتفعة6.92265,216,786(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره275

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفSKTA3.4003.74010.00الكرخ العاب مدينة

TASC7.0106.610-5.71سيل اسياBBOB0.4100.4509.76بغداد مصرف

BNOI0.7300.700-4.11االهلي المصرفBASH0.2300.2508.70اشور مصرف

SILT1.3701.360-0.73البري للنقل العراقيةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

BELF0.1900.2005.26ايالف مصرف

BCOI0.4700.4904.26التجاري المصرف

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)

BBOB76,949,72429.00.450بغداد مصرفBBOB172,474,37328.20.450بغداد مصرف

IMOS38,871,00014.76.300الحديثة الخياطةBBAY118,128,52319.30.070بابل مصرف

BNOI25,579,6969.60.700االهلي المصرفBGUC95,310,48015.60.140الخليج مصرف

SKTA16,407,5006.23.740الكرخ العاب مدينةBMFI42,200,0006.90.140الموصل مصرف

BCOI14,845,0505.60.490التجاري المصرفBIME41,000,0006.70.110االوسط الشرق مصرف

TASC13,728,5355.26.610سيل اسياBNOI35,858,6935.90.700االهلي المصرف

BGUC13,297,2445.00.140الخليج مصرفBCOI30,535,9685.00.490التجاري المصرف

535,508,03787.55199,678,74975.29

265,216,786الكلي مجموع611,689,249الكلي 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

2020/7/19

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد22,400,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة7,957,000

0المنخفضة

0المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1800.1905.56االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.4105.13العراقي 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)

BROI6,950,00087.30.410العراقي االئتمان مصرفBROI17,100,00076.30.410العراقي االئتمان مصرف

BLAD1,007,00012.70.190االسالمي العطاء مصرفBLAD5,300,00023.70.190االسالمي العطاء مصرف

22,400,000100.007,957,000100.00

7,957,000الكلي مجموع22,400,000الكلي 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

2020/7/19

ربحية 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


