
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.44االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.855,908,933,728 االغالق

30المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

6المرتفعة0.594,210,391,758-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره508

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفIMOS6.5607.2109.91الحديثة الخياطة

TASC7.2406.910-4.56سيل اسياBASH0.2600.2807.69اشور مصرف

INCP2.1602.080-3.70الكيمياوية الصناعاتBIIB0.4500.4704.44االسالمي  المصرف

HMAN10.30010.000-2.91المنصور فندقHKAR0.8200.8503.66كربالء فنادق

BBOB0.4400.430-2.27بغداد مصرفHPAL8.4008.4500.60فلسطين فندق

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفIBSD2.9202.9300.34الغازية  بغداد

IMAP1.2001.180-1.67الدوائية المنصور

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)

BTRI3,595,207,00085.40.700العراق عبر مصرفBTRI5,136,010,00086.90.700العراق عبر مصرف

TASC231,635,8585.56.910سيل اسياBBOB268,514,1704.50.430بغداد مصرف

BBOB115,461,0932.70.430بغداد مصرفBBAY172,100,0002.90.090بابل مصرف

IBSD109,656,9532.62.930الغازية  بغدادBNOI91,877,6521.60.690االهلي المصرف

BNOI63,494,2831.50.690االهلي المصرفBIME43,000,0000.70.110االوسط الشرق مصرف

BBAY15,489,0000.40.090بابل مصرفIBSD37,755,6860.62.930الغازية  بغداد

INCP13,007,0000.32.080الكيمياوية الصناعاتTASC33,273,0000.66.910سيل اسيا

5,782,530,50897.864,143,951,18798.42

4,210,391,758الكلي مجموع5,908,933,728الكلي 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

2020/8/26

 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 عدد352,100,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة527,154,000

0المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف 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)

BTIB300,120,00056.91.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,100,00071.01.200االسالمي الطيف مصرف

IMCI117,000,00022.265.000الكيماوية الصنائعBAIB100,000,00028.41.100العراق اسيا مصرف

BAIB110,000,00020.91.100العراق اسيا مصرفIMCI1,800,0000.565.000الكيماوية الصنائع

BLAD34,0000.010.170االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0000.10.170االسالمي العطاء مصرف

352,100,000100.00527,154,000100.00

527,154,000الكلي مجموع352,100,000الكلي 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

2020/8/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


