
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

476.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.701,227,844,887 االغالق

29المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

10المرتفعة1.02688,962,169(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره428

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفAIRP11.00012.10010.00الزراعية المنتجات

HKAR0.8000.770-3.75كربالء فنادقBBOB0.3700.3905.41بغداد مصرف

SKTA4.7104.600-2.34الكرخ العاب مدينةBIIB0.4200.4404.76االسالمي  المصرف

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفSMOF16.65016.9001.50االلعاب لمدن الموصل

IMIB2.5902.550-1.54والدراجات المعدنيةHMAN9.4009.5001.06المنصور فندق

HBAY76.00075.000-1.32بابل فندقIMAP1.1501.1600.87الدوائية المنصور

SILT1.5601.540-1.28البري للنقل العراقيةTASC6.8506.9000.73سيل 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)

BBOB392,288,93156.90.390بغداد مصرفBBOB1,017,536,66182.90.390بغداد مصرف

IBSD102,003,11414.83.290الغازية  بغدادBUND36,184,4372.90.070المتحد المصرف

SKTA63,814,4409.34.600الكرخ العاب مدينةIBSD31,097,6912.53.290الغازية  بغداد

IMAP28,816,9084.21.160الدوائية المنصورIMAP24,909,4902.01.160الدوائية المنصور

IITC14,725,2112.19.750للسجاد العراقيةBSUC24,000,0002.00.400سومر مصرف

BMNS12,400,0001.80.620المنصور مصرفBGUC23,950,0002.00.130الخليج مصرف

SMOF10,333,5501.516.900االلعاب لمدن الموصلBMNS20,000,0001.60.620المنصور مصرف

1,177,678,27995.91624,382,15490.63

688,962,169الكلي مجموع1,227,844,887الكلي 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

2020/9/24

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة230,000

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1100.1209.09االسالمي العطاء مصرف

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)

BLAD230,000100.00.120االسالمي العطاء مصرفBLAD2,000,000100.00.120االسالمي العطاء مصرف

2,000,000100.00230,000100.00

230,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2020/9/24

ربحية 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


