
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

460.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد457.7511,190,034,634 االغالق

27المتدولة الشركات0.68-% التغير نسبه

0المرتفعة3.129,564,941,799-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

17المستقره393

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAY73.00070.050-4.04بابل فندق

INCP2.1302.080-2.35الكيمياوية الصناعات

BBOB0.4500.440-2.22بغداد مصرف

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرف

SKTA3.5203.450-1.99الكرخ العاب مدينة

TASC7.1507.020-1.82سيل اسيا

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرف

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)

BKUI5,483,290,00057.31.010كوردستان مصرفBKUI5,429,000,00048.51.010كوردستان مصرف

BTRI3,500,007,00036.60.700العراق عبر مصرفBTRI5,000,010,00044.70.700العراق عبر مصرف

BBOB198,100,0002.10.440بغداد مصرفBBOB454,500,0004.10.440بغداد مصرف

IBSD133,858,3601.42.780الغازية  بغدادBGUC65,000,0000.60.130الخليج مصرف

HNTI78,400,0000.87.840السياحية االستثماراتBUND54,000,0000.50.070المتحد المصرف

TASC56,737,5000.67.020سيل اسياIBSD47,965,0000.42.780الغازية  بغداد

INCP33,536,3730.42.080الكيمياوية الصناعاتBCOI20,414,2860.20.450التجاري المصرف

11,070,889,28698.949,483,929,23399.15

9,564,941,799الكلي مجموع11,190,034,634الكلي 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

2020/8/18

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد2,007,071,130

6المتدولة الشركات

1المرتفعة828,767,452

1المنخفضة

4المستقره19

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

BQAB0.4000.330-17.50االسالمي القابض مصرفBLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTRU700,035,00084.50.350الثقة مصرفBTRU2,000,100,00099.70.350الثقة مصرف

IMCI126,750,00015.365.000الكيماوية الصنائعBQAB3,000,0000.10.330االسالمي القابض مصرف

BQAB990,0000.10.330االسالمي القابض مصرفIMCI1,950,0000.165.000الكيماوية الصنائع

NDSA630,0000.10.630للتأمين السالم دارNDSA1,000,0000.00.630للتأمين السالم دار

BROI328,4520.00.400العراقي االئتمان مصرفBROI821,1300.00.400العراقي االئتمان مصرف

BLAD34,0000.00.170االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0000.00.170االسالمي العطاء مصرف

2,007,071,130100.00828,767,452100.00

828,767,452الكلي مجموع2,007,071,130الكلي 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

2020/8/18

 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


