
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

473.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد472.92412,490,785 االغالق

24المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

7المرتفعة0.54333,491,046-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره238

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

HBAY82.00078.000-4.88بابل فندقIMOS9.67010.2506.00الحديثة الخياطة

BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرفIITC9.5009.7502.63للسجاد العراقية

INCP2.0402.030-0.49الكيمياوية الصناعاتSILT1.5501.5801.94البري للنقل العراقية

TASC6.9706.960-0.14سيل اسياSMOF17.25017.5001.45االلعاب لمدن الموصل

HMAN9.7109.700-0.10المنصور فندقAIPM4.4004.4501.14اللحوم تسويق

IBSD2.9903.0201.00الغازية  بغداد

SBPT18.50018.5500.27الركاب لنقل بغداد

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)

IBSD106,186,91031.83.020الغازية  بغدادBBOB204,755,29949.60.410بغداد مصرف

BBOB83,974,67325.20.410بغداد مصرفBUND60,290,96014.60.070المتحد المصرف

IMOS61,347,15718.410.250الحديثة الخياطةIBSD35,375,0008.63.020الغازية  بغداد

BMNS19,908,0006.00.630المنصور مصرفBMNS31,600,0007.70.630المنصور مصرف

SILT18,098,0005.41.580البري للنقل العراقيةBIME17,000,0004.10.110االوسط الشرق مصرف

SMOF7,862,5002.417.500االلعاب لمدن الموصلBASH13,527,7663.30.330اشور مصرف

IITC4,581,7501.49.750للسجاد العراقيةSILT11,550,0002.81.580البري للنقل العراقية

374,099,02590.69301,958,98990.54

333,491,046الكلي مجموع412,490,785الكلي 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

2020/9/14

 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 عدد36,174,280

3المتدولة الشركات

0المرتفعة68,428,200

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.140-17.65االسالمي العطاء مصرف

BTIB1.0001.0000.00االسالمي 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)

IMCI63,328,20092.565.000الكيماوية الصنائعBLAD35,000,00096.80.140االسالمي العطاء مصرف

BLAD4,900,0007.20.140االسالمي العطاء مصرفIMCI974,2802.765.000الكيماوية الصنائع

BTIB200,0000.31.000االسالمي الطيف مصرفBTIB200,0000.61.000االسالمي الطيف مصرف

36,174,280100.0068,428,200100.00

68,428,200الكلي مجموع36,174,280الكلي 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

2020/9/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


