
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.571,020,806,211 االغالق

24المتدولة الشركات1.41% التغير نسبه

5المرتفعة6.65722,269,009(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

17المستقره412

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

BASH0.3300.320-3.03اشور مصرفIBSD3.0203.1905.63الغازية  بغداد

INCP2.0302.010-0.99الكيمياوية الصناعاتBMNS0.6300.6503.17المنصور مصرف

IMOS10.25010.5002.44الحديثة الخياطة

SMOF17.50017.7501.43االلعاب لمدن الموصل

TASC6.9606.9800.29سيل اسيا

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)

BBOB249,587,50034.60.410بغداد مصرفBBOB608,750,00059.60.410بغداد مصرف

IBSD176,020,55024.43.190الغازية  بغدادBMNS97,347,5499.50.650المنصور مصرف

IMOS67,708,1359.410.500الحديثة الخياطةBASH59,409,9235.80.320اشور مصرف

BMNS63,187,1578.70.650المنصور مصرفIBSD56,217,1745.53.190الغازية  بغداد

TASC31,521,7004.46.980سيل اسياBIME49,997,6584.90.110االوسط الشرق مصرف

BASH19,129,2752.60.320اشور مصرفBNOI26,000,0002.50.690االهلي المصرف

SILT19,113,0002.61.580البري للنقل العراقيةBSUC25,000,0002.40.400سومر مصرف

922,722,30490.39626,267,31786.71

722,269,009الكلي مجموع1,020,806,211الكلي 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

2020/9/15

 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 عدد13,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة13,650,000

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI1.4001.300-7.14المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BJAB13,000,00095.21.000االسالمي الجنوب مصرفBJAB13,000,00096.31.000االسالمي الجنوب مصرف

IHFI650,0004.81.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0003.71.300المنزلي صناعةاالثاث

13,500,000100.0013,650,000100.00

13,650,000الكلي مجموع13,500,000الكلي 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

2020/9/15

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


