
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

469.75االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.051,302,731,520 االغالق

31المتدولة الشركات0.49% التغير نسبه

15المرتفعة2.301,286,358,117(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره470

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

BASH0.3300.320-3.03اشور مصرفBBAY0.0900.10011.11بابل مصرف

HBAG8.1008.000-1.23بغداد فندقIMOS8.7209.5909.98الحديثة الخياطة

HPAL8.5008.400-1.18فلسطين فندقSMOF14.85016.0007.74االلعاب لمدن الموصل

BGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

IRMC11.25011.6003.11الجاهزة االلبسة

BCOI0.4600.4702.17التجاري 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)

AIPM326,528,86025.44.450اللحوم تسويقBBOB700,771,49653.80.450بغداد مصرف

BBOB314,440,03024.40.450بغداد مصرفBNOI189,929,67414.60.700االهلي المصرف

HBAG228,031,97317.78.000بغداد فندقAIPM73,377,2725.64.450اللحوم تسويق

IBSD147,840,99311.52.960الغازية  بغدادIBSD50,057,6093.82.960الغازية  بغداد

BNOI131,607,90210.20.700االهلي المصرفBIME49,007,1063.80.120االوسط الشرق مصرف

SMOF26,430,3002.116.000االلعاب لمدن الموصلBMFI36,351,7982.80.130الموصل مصرف

BMNS14,870,2091.20.600المنصور مصرفBIBI34,734,6302.70.270االستثمار مصرف

1,134,229,58587.071,189,750,26792.49

1,286,358,117الكلي مجموع1,302,731,520الكلي 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

2020/9/1

 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 عدد1,315,720,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة1,443,043,800

0المنخفضة

4المستقره6
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 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56العراقي االئتمان مصرف
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المتداولة
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 الى
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الشركة اسم
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الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINI1,312,510,00091.01.000االسالمي العراق نور مصرفBINI1,312,510,00099.81.000االسالمي العراق نور مصرف

IMCI130,000,0009.065.000الكيماوية الصنائعIMCI2,000,0000.265.000الكيماوية الصنائع

BROI400,0000.00.400العراقي االئتمان مصرفBROI1,000,0000.10.400العراقي االئتمان مصرف

SAEI130,0000.00.650العقارية لالستثمارات االمينSAEI200,0000.00.650العقارية لالستثمارات االمين

BZII3,8000.00.380العراق زين مصرفBZII10,0000.00.380العراق زين مصرف

1,315,720,000100.001,443,043,800100.00

1,443,043,800الكلي مجموع1,315,720,000الكلي 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

2020/9/1

ربحية 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


