
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.44293,060,631 االغالق

27المتدولة الشركات0.82-% التغير نسبه

6المرتفعة3.94369,002,252-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره397

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

BELF0.2100.200-4.76ايالف مصرفSKTA3.6904.0509.76الكرخ العاب مدينة

BIIB0.4600.440-4.35االسالمي  المصرفHTVM4.9005.1004.08الموصل سد

BMNS0.6600.640-3.03المنصور مصرفSBPT19.15019.7503.13الركاب لنقل بغداد

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفSMRI1.7401.7701.72العقارية  المعمورة

NAME0.5200.510-1.92للتأمين االمينHPAL8.5508.6000.58فلسطين فندق

TASC7.0006.900-1.43سيل اسياHMAN9.6009.6500.52المنصور فندق

IBSD3.2803.240-1.22الغازية  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)

IBSD102,196,95127.73.240الغازية  بغدادBIIB84,650,00028.90.440االسالمي  المصرف

TASC68,842,80018.76.900سيل اسياBBOB45,525,00015.50.400بغداد مصرف

BIIB37,961,00010.30.440االسالمي  المصرفIBSD31,550,27810.83.240الغازية  بغداد

SKTA22,651,0186.14.050الكرخ العاب مدينةBNOI25,000,0008.50.690االهلي المصرف

SMRI22,466,5756.11.770العقارية  المعمورةBMNS20,695,0007.10.640المنصور مصرف

BBOB18,660,2505.10.400بغداد مصرفBSUC18,000,0006.10.400سومر مصرف

BNOI17,250,0004.70.690االهلي المصرفSMRI12,796,4044.41.770العقارية  المعمورة

238,216,68281.29290,028,59478.60

369,002,252الكلي مجموع293,060,631الكلي 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

2020/9/20

 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 عدد1,515,686,036

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,501,118,536

1المنخفضة

1المستقره34

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

BLAD0.1300.120-7.69االسالمي العطاء مصرفIHFI1.3001.4007.69المنزلي صناعةاالثاث

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)

BTIB1,498,471,03699.81.000االسالمي الطيف مصرفBTIB1,498,471,03698.91.000االسالمي الطيف مصرف

BLAD2,045,0000.10.120االسالمي العطاء مصرفBLAD16,775,0001.10.120االسالمي العطاء مصرف

IHFI602,5000.041.400المنزلي صناعةاالثاثIHFI440,0000.031.400المنزلي صناعةاالثاث

1,515,686,036100.001,501,118,536100.00

1,501,118,536الكلي مجموع1,515,686,036الكلي 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

2020/9/20

 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


