
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

461.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.3612,334,856,306 االغالق

34المتدولة الشركات0.88% التغير نسبه

15المرتفعة4.0610,419,283,934(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره493

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF15.00014.600-2.67االلعاب لمدن الموصلBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

HPAL8.5008.400-1.18فلسطين فندقSKTA3.4703.7006.63الكرخ العاب مدينة

INCP2.1402.120-0.93الكيمياوية الصناعاتBELF0.2000.2105.00ايالف مصرف

SILT1.4301.420-0.70البري للنقل العراقيةBIIB0.4500.4704.44االسالمي  المصرف

HNTI7.8408.0002.04السياحية االستثمارات

IBSD2.8302.8801.77الغازية  بغداد

BMNS0.5800.5901.72المنصور 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)

BKUI5,253,722,00050.41.010كوردستان مصرفBTRI6,480,746,00052.50.700العراق عبر مصرف

BTRI4,536,522,20043.50.700العراق عبر مصرفBKUI5,201,700,00042.21.010كوردستان مصرف

IBSD172,730,8151.72.880الغازية  بغدادBBOB383,249,9993.10.440بغداد مصرف

BBOB170,590,0001.60.440بغداد مصرفIBSD60,455,0000.52.880الغازية  بغداد

TASC160,347,1001.57.220سيل اسياBBAY60,000,0000.50.080بابل مصرف

IMAP33,614,0470.31.200الدوائية المنصورBGUC29,724,7020.20.130الخليج مصرف

SKTA24,830,4000.23.700الكرخ العاب مدينةIMAP28,076,5100.21.200الدوائية المنصور

12,243,952,21199.2610,352,356,56299.36

10,419,283,934الكلي مجموع12,334,856,306الكلي 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

2020/8/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

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 عدد405,950,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة567,870,000

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB0.3300.280-15.15القابض مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

IMCI65.00065.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

BAIB440,000,00077.51.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00098.61.100العراق اسيا مصرف

IMCI126,750,00022.365.000الكيماوية الصنائعBQAB4,000,0001.00.280القابض مصرف

BQAB1,120,0000.20.280القابض مصرفIMCI1,950,0000.565.000الكيماوية الصنائع

405,950,000100.00567,870,000100.00

567,870,000الكلي مجموع405,950,000الكلي 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

2020/8/23

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


