
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

466.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.754,633,179,277 االغالق

30المتدولة الشركات0.77% التغير نسبه

19المرتفعة3.584,519,948,821(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

9المستقره328

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

HNTI8.0007.750-3.12السياحية االستثماراتBASH0.3000.33010.00اشور مصرف

SMRI1.6501.630-1.21العقارية  المعمورةIMOS7.9308.7209.96الحديثة الخياطة

BIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

BMNS0.5800.6003.45المنصور مصرف

BBOB0.4400.4502.27بغداد مصرف

IRMC11.00011.2502.27الجاهزة االلبسة

BCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

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)

BKUI4,040,252,50089.41.010كوردستان مصرفBKUI4,000,250,00086.31.010كوردستان مصرف

BBOB125,280,3052.80.450بغداد مصرفBBOB281,329,5676.10.450بغداد مصرف

IBSD78,336,1051.72.950الغازية  بغدادBNOI88,137,6521.90.690االهلي المصرف

SKTA66,121,5001.53.690الكرخ العاب مدينةBIBI61,734,0901.30.260االستثمار مصرف

BNOI60,859,9801.30.690االهلي المصرفBGUC48,000,0001.00.130الخليج مصرف

TASC38,796,6790.97.000سيل اسياBASH35,000,0000.80.330اشور مصرف

BIBI16,050,8630.40.260االستثمار مصرفIBSD26,594,9420.62.950الغازية  بغداد

4,541,046,25198.014,425,697,93297.91

4,519,948,821الكلي مجموع4,633,179,277الكلي 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

2020/8/31

 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 عدد404,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة440,960,000

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BQAB0.2800.240-14.29القابض 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)

BAIB440,000,00099.81.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00099.01.100العراق اسيا مصرف

BQAB960,0000.20.240القابض مصرفBQAB4,000,0001.00.240القابض مصرف

404,000,000100.00440,960,000100.00

440,960,000الكلي مجموع404,000,000الكلي 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

2020/8/31

 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


