
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

457.79االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.681,978,880,297 االغالق

25المتدولة الشركات1.72% التغير نسبه

15المرتفعة7.89722,423,551(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

6المستقره574
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% التغير
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.4100.400-2.44سومر مصرفBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

IMIB2.6002.550-1.92والدراجات المعدنيةBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

HKAR0.7600.750-1.32كربالء فنادقBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

IKLV1.4201.410-0.70اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.4500.4908.89بغداد مصرف

BGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

BMFI0.1400.1507.14الموصل مصرف

SKTA3.7404.0006.95الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB298,261,49041.30.490بغداد مصرفBBOB617,630,59131.20.490بغداد مصرف

TASC157,086,05021.76.850سيل اسياBIME445,565,60522.50.120االوسط الشرق مصرف

BIME52,161,8987.20.120االوسط الشرق مصرفBUND318,078,59416.10.080المتحد المصرف

IMAP49,581,7006.91.260الدوائية المنصورBGUC191,438,1939.70.150الخليج مصرف

BCOI45,625,3386.30.510التجاري المصرفBBAY172,928,6488.70.080بابل مصرف

BGUC28,585,7294.00.150الخليج مصرفBCOI90,337,2694.60.510التجاري المصرف

BUND22,885,5023.20.080المتحد المصرفIMAP39,120,3972.01.260الدوائية المنصور

1,875,099,29794.76654,187,70690.55

722,423,551الكلي مجموع1,978,880,297الكلي 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

2020/7/20

 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 عدد278,500,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة311,912,711

0المنخفضة

1المستقره24
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BROI0.4100.4304.88العراقي االئتمان مصرف
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 سعر
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BTIB300,000,00096.21.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00089.81.200االسالمي الطيف مصرف

BROI11,912,7113.80.430العراقي االئتمان مصرفBROI28,500,00010.20.430العراقي االئتمان مصرف

278,500,000100.00311,912,711100.00

311,912,711الكلي مجموع278,500,000الكلي 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

2020/7/20

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


