
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

455.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد451.41340,210,261 االغالق

23المتدولة الشركات0.85-% التغير نسبه

4المرتفعة3.89196,880,542-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره223

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفIMOS6.3006.93010.00الحديثة الخياطة

BCOI0.4700.450-4.26التجاري المصرفIRMC9.0509.6006.08الجاهزة االلبسة

BBOB0.4800.460-4.17بغداد مصرفBASH0.2600.2703.85اشور مصرف

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفBNOI0.6600.6701.52االهلي المصرف

HSAD11.00010.750-2.27السدير فندق

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرف

SKTA3.7003.650-1.35الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB65,789,20033.40.460بغداد مصرفBBOB143,020,00042.00.460بغداد مصرف

TASC46,615,90023.76.900سيل اسياBBAY55,000,00016.20.080بابل مصرف

SMRI14,410,0007.31.700العقارية  المعمورةBUND22,000,0006.50.070المتحد المصرف

INCP10,229,7505.22.200الكيمياوية الصناعاتBGUC20,519,2396.00.130الخليج مصرف

BCOI8,267,7164.20.450التجاري المصرفBCOI18,364,1655.40.450التجاري المصرف

SKTA7,985,5004.13.650الكرخ العاب مدينةBASH17,600,0005.20.270اشور مصرف

SILT7,150,0003.61.300البري للنقل العراقيةBIME12,900,0003.80.110االوسط الشرق مصرف

289,403,40485.07160,448,06681.50

196,880,542الكلي مجموع340,210,261الكلي 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

2020/7/26

 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 عدد90,974,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة108,600,800

1المنخفضة

2المستقره15

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

BQAB1.0000.850-15.00االسالمي القابض مصرفBLAD0.1900.2005.26االسالمي العطاء 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)

BTIB107,700,00099.21.200االسالمي الطيف مصرفBTIB89,750,00098.71.200االسالمي الطيف مصرف

BQAB850,0000.80.850االسالمي القابض مصرفBQAB1,000,0001.10.850االسالمي القابض مصرف

BLAD40,0000.00.200االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0000.20.200االسالمي العطاء مصرف

NAHF10,8000.00.450للتأمين االهليةNAHF24,0000.00.450للتأمين االهلية

90,974,000100.00108,600,800100.00

108,600,800الكلي مجموع90,974,000الكلي 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

2020/7/26

 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


