
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

466.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد465.446,770,303,853 االغالق

31المتدولة الشركات0.21-% التغير نسبه

5المرتفعة0.994,880,691,237-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره407

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

HSAD10.55010.250-2.84السدير فندقBBAY0.0800.09012.50بابل مصرف

IITC9.5009.250-2.63للسجاد العراقيةSILT1.4201.5005.63البري للنقل العراقية

BIIB0.4600.450-2.17االسالمي  المصرفHBAG7.8008.0503.21بغداد فندق

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرفINCP2.1402.1600.93الكيمياوية الصناعات

IMAP1.2201.200-1.64الدوائية المنصورIMIB2.5802.6000.78والدراجات المعدنية

HBAY72.00071.050-1.32بابل فندق

SKTA3.7003.660-1.08الكرخ 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)

BTRI4,200,007,00086.10.700العراق عبر مصرفBTRI6,000,010,00088.60.700العراق عبر مصرف

BNOI206,310,0064.20.690االهلي المصرفBNOI299,000,0084.40.690االهلي المصرف

SILT142,561,8932.91.500البري للنقل العراقيةBBOB131,014,0001.90.440بغداد مصرف

IBSD97,681,1222.02.920الغازية  بغدادSILT95,564,8301.41.500البري للنقل العراقية

TASC91,421,8001.97.240سيل اسياBGUC91,000,0001.30.130الخليج مصرف

BBOB57,646,1601.20.440بغداد مصرفIBSD33,448,5300.52.920الغازية  بغداد

INCP12,498,5000.32.160الكيمياوية الصناعاتBIME30,280,0000.40.120االوسط الشرق مصرف

6,680,317,36898.674,808,126,48198.51

4,880,691,237الكلي مجموع6,770,303,853الكلي 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

2020/8/25

 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 عدد6,950,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة127,550,000

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

IMCI65.00065.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI126,750,00099.465.000الكيماوية الصنائعBLAD5,000,00071.90.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD800,0000.60.160االسالمي العطاء مصرفIMCI1,950,00028.165.000الكيماوية الصنائع

6,950,000100.00127,550,000100.00

127,550,000الكلي مجموع6,950,000الكلي 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

2020/8/25

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


