
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد460.952,549,922,644 االغالق

26المتدولة الشركات1.02-% التغير نسبه

6المرتفعة4.731,047,032,592-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

6المستقره610
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 االغالق

(دينار)

 نسبة
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفBBAY0.0800.09012.50بابل مصرف

BMFI0.1500.140-6.67الموصل مصرفSMRI1.4601.6009.59العقارية  المعمورة

SKTA4.0003.800-5.00الكرخ العاب مدينةTASC6.8507.0002.19سيل اسيا

BMNS0.6300.600-4.76المنصور مصرفBBOB0.4900.5002.04بغداد مصرف

IMIB2.5502.430-4.71والدراجات المعدنيةAIPM4.2504.3001.18اللحوم تسويق

BIIB0.4500.430-4.44االسالمي  المصرفSBPT17.50017.5500.29الركاب لنقل بغداد

AIRP11.50011.000-4.35الزراعية المنتجات

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)

BBOB724,017,47069.10.500بغداد مصرفBBOB1,443,106,44056.60.500بغداد مصرف

TASC115,577,85011.07.000سيل اسياBIME490,500,00019.20.120االوسط الشرق مصرف

BIME58,870,0005.60.120االوسط الشرق مصرفBGUC164,861,8076.50.150الخليج مصرف

BGUC24,774,2712.40.150الخليج مصرفBUND143,200,0005.60.070المتحد المصرف

BCOI20,686,4292.00.490التجاري المصرفBBAY105,928,6484.20.090بابل مصرف

SILT13,077,9001.21.340البري للنقل العراقيةBMFI50,000,0002.00.140الموصل مصرف

SMRI11,864,9041.11.600العقارية  المعمورةBCOI42,192,8571.70.490التجاري المصرف

2,439,789,75295.68968,868,82392.53

1,047,032,592الكلي مجموع2,549,922,644الكلي 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

2020/7/21

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة825,000

1المنخفضة

0المستقره4
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%  التغير

BROI0.4300.410-4.65العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
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الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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الشركة
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 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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BROI825,000100.00.410العراقي االئتمان مصرفBROI2,000,000100.00.410العراقي االئتمان مصرف

2,000,000100.00825,000100.00

825,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2020/7/21

 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


