
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.22520,468,576 االغالق

23المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

8المرتفعة1.76368,103,825(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره212

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAG8.0007.900-1.25بغداد فندقIMOS8.6709.5009.57الحديثة الخياطة

IMIB2.6202.600-0.76والدراجات المعدنيةHNTI7.7508.0003.23السياحية االستثمارات

INCP2.0302.0902.96الكيمياوية الصناعات

BBOB0.4300.4402.33بغداد مصرف

SILT1.5101.5401.99البري للنقل العراقية

SMOF15.70016.0001.91االلعاب لمدن الموصل

BMNS0.6000.6101.67المنصور 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)

BBOB125,952,36534.20.440بغداد مصرفBBOB290,156,66255.70.440بغداد مصرف

IBSD84,073,85022.82.940الغازية  بغدادBGUC50,500,0009.70.140الخليج مصرف

SILT45,699,29812.41.540البري للنقل العراقيةSILT30,160,9205.81.540البري للنقل العراقية

TASC33,456,8089.17.090سيل اسياBIME29,100,0005.60.110االوسط الشرق مصرف

BMNS15,841,5004.30.610المنصور مصرفIBSD28,735,0005.52.940الغازية  بغداد

INCP13,444,7003.72.090الكيمياوية الصناعاتBMNS26,150,0005.00.610المنصور مصرف

SMOF9,515,5002.616.000االلعاب لمدن الموصلBASH23,000,0004.40.320اشور مصرف

477,802,58291.80327,984,02189.10

368,103,825الكلي مجموع520,468,576الكلي 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

2020/9/7

 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 عدد1,934,246

3المتدولة الشركات

0المرتفعة116,741,190

1المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.000-16.67االسالمي الطيف مصرف

BZII0.3800.3800.00العراق زين 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)

IMCI116,625,99099.965.000الكيماوية الصنائعIMCI1,794,24692.865.000الكيماوية الصنائع

BTIB100,0000.11.000االسالمي الطيف مصرفBTIB100,0005.21.000االسالمي الطيف مصرف

BZII15,2000.010.380العراق زين مصرفBZII40,0002.10.380العراق زين مصرف

1,934,246100.00116,741,190100.00

116,741,190الكلي مجموع1,934,246الكلي 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

2020/9/7

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




