
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.86االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد460.8722,415,286,802 االغالق

33المتدولة الشركات0.43-% التغير نسبه

9المرتفعة1.995,800,715,644-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

16المستقره508

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

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفHBAY70.00073.0004.29بابل فندق

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفSILT1.3901.4302.88البري للنقل العراقية

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفHBAG7.6007.8002.63بغداد فندق

HSAD11.10010.550-4.95السدير فندقIRMC9.75010.0002.56الجاهزة االلبسة

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفSMRI1.6101.6301.24العقارية  المعمورة

IITC9.5009.350-1.58للسجاد العراقيةHPAL8.4008.5001.19فلسطين فندق

IBSD2.8202.790-1.06الغازية  بغدادAIPM4.3504.4001.15اللحوم تسويق

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)

BELF3,991,472,01368.80.200ايالف مصرفBELF19,957,360,06389.00.200ايالف مصرف

BTRI1,145,207,00019.70.700العراق عبر مصرفBTRI1,636,010,0007.30.700العراق عبر مصرف

IBSD225,128,1803.92.790الغازية  بغدادBBOB441,311,5902.00.450بغداد مصرف

BBOB197,635,2163.40.450بغداد مصرفIBSD79,718,0000.42.790الغازية  بغداد

TASC71,739,4001.27.150سيل اسياBIME74,250,0000.30.110االوسط الشرق مصرف

SILT44,716,9550.81.430البري للنقل العراقيةBGUC51,160,0000.20.130الخليج مصرف

IMOS43,712,5000.86.500الحديثة الخياطةBUND50,000,0000.20.070المتحد المصرف

22,289,809,65399.445,719,611,26398.60

5,800,715,644الكلي مجموع22,415,286,802الكلي 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

2020/8/17

 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 عدد1,950,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة126,750,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI65.00065.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI126,750,000100.065.000الكيماوية الصنائعIMCI1,950,000100.065.000الكيماوية الصنائع

1,950,000100.00126,750,000100.00

126,750,000الكلي مجموع1,950,000الكلي 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

2020/8/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


