
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

451.41االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد447.74330,160,205 االغالق

30المتدولة الشركات0.81-% التغير نسبه

4المرتفعة3.67312,129,134-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

9المستقره355

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفHBAY61.00063.0003.28بابل فندق

BCIH2.4102.290-4.98جيهان مصرفINCP2.2002.2200.91الكيمياوية الصناعات

IMOS6.9306.590-4.91الحديثة الخياطةTASC6.9006.9600.87سيل اسيا

BELF0.2100.200-4.76ايالف مصرفSILT1.3001.3100.77البري للنقل العراقية

BIIB0.4200.400-4.76االسالمي  المصرف

BBOB0.4600.440-4.35بغداد مصرف

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار 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)

IBSD145,039,67746.52.640الغازية  بغدادBBAY60,000,00018.20.070بابل مصرف

TASC56,115,25018.06.960سيل اسياIBSD55,982,14317.02.640الغازية  بغداد

BBOB24,211,0007.80.440بغداد مصرفBBOB55,025,00016.70.440بغداد مصرف

SILT11,876,0003.81.310البري للنقل العراقيةBGUC40,000,00012.10.130الخليج مصرف

IMAP11,710,9693.81.230الدوائية المنصورBIME20,100,0006.10.110االوسط الشرق مصرف

SBPT7,021,0002.218.000الركاب لنقل بغدادBIBI17,000,0005.10.240االستثمار مصرف

HMAN6,330,0002.010.600المنصور فندقBMFI16,000,0004.80.130الموصل مصرف

264,107,14379.99262,303,89684.04

312,129,134الكلي مجموع330,160,205الكلي 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

2020/7/27

 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 عدد1,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة900,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BQAB0.8500.700-17.65االسالمي القابض 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)

BQAB700,00077.80.700االسالمي القابض مصرفBQAB1,000,00066.70.700االسالمي القابض مصرف

BROI200,00022.20.400العراقي االئتمان مصرفBROI500,00033.30.400العراقي االئتمان مصرف

1,500,000100.00900,000100.00

900,000الكلي مجموع1,500,000الكلي 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

2020/7/27

 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


