
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.44االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.301,139,432,676 االغالق

26المتدولة الشركات0.45-% التغير نسبه

3المرتفعة2.14777,417,927-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره462

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

BIIB0.4400.420-4.55االسالمي  المصرفSKTA4.0504.4509.88الكرخ العاب مدينة

NAME0.5100.490-3.92للتأمين االمينSBPT19.75021.0006.33الركاب لنقل بغداد

BBOB0.4000.390-2.50بغداد مصرفHBAY75.00076.0001.33بابل فندق

HMAN9.6509.500-1.55المنصور فندق

AIPM4.5504.500-1.10اللحوم تسويق

IBSD3.2403.220-0.62الغازية  بغداد

SILT1.6101.600-0.62البري للنقل العراقية

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)

BBOB285,289,58736.70.390بغداد مصرفBBOB725,515,65863.70.390بغداد مصرف

IBSD274,247,14635.33.220الغازية  بغدادBNOI125,355,00011.00.690االهلي المصرف

BNOI86,494,95011.10.690االهلي المصرفIBSD86,499,9637.63.220الغازية  بغداد

SILT30,672,0823.91.600البري للنقل العراقيةBIME76,450,0006.70.110االوسط الشرق مصرف

TASC20,508,5112.66.880سيل اسياSILT19,062,2391.71.600البري للنقل العراقية

INCP16,557,0002.12.040الكيمياوية الصناعاتBMNS19,051,0001.70.640المنصور مصرف

BMNS12,192,6401.60.640المنصور مصرفBIIB16,200,0001.40.420االسالمي  المصرف

1,068,133,86093.74725,961,91793.38

777,417,927الكلي مجموع1,139,432,676الكلي 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

2020/9/21

 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 عدد6,032,610,433

6المتدولة الشركات

0المرتفعة6,059,909,933

0المنخفضة

6المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BJAB1.0001.0000.00االسالمي الجنوب مصرف

BLAD0.1200.1200.00االسالمي العطاء مصرف

BRAJ1.0001.0000.00االسالمي الراجح مصرف

BTIB1.0001.0000.00االسالمي الطيف مصرف

IHFI1.4001.4000.00المنزلي صناعةاالثاث

IMCI60.00060.0000.00الكيماوية 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)

BRAJ6,000,100,00099.01.000االسالمي الراجح مصرفBRAJ6,000,100,00099.51.000االسالمي الراجح مصرف

BTIB31,182,3330.51.000االسالمي الطيف مصرفBTIB31,182,3330.51.000االسالمي الطيف مصرف

IMCI27,846,0000.560.000الكيماوية الصنائعBJAB750,0000.011.000االسالمي الجنوب مصرف

BJAB750,0000.011.000االسالمي الجنوب مصرفIMCI464,1000.0160.000الكيماوية الصنائع

IHFI19,6000.00031.400المنزلي صناعةاالثاثBLAD100,0000.0020.120االسالمي العطاء مصرف

BLAD12,0000.00020.120االسالمي العطاء مصرفIHFI14,0000.00021.400المنزلي صناعةاالثاث

6,032,610,433100.006,059,909,933100.00

6,059,909,933الكلي مجموع6,032,610,433الكلي 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

2020/9/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


