
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

457.75االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد461.305,686,736,492 االغالق

29المتدولة الشركات0.78% التغير نسبه

10المرتفعة3.553,929,493,943(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

17المستقره321

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

IMAP1.2001.190-0.83الدوائية المنصورBNOI0.6500.6703.08االهلي المصرف

IKLV1.3901.380-0.72اللقاحات النتاج الكنديINCP2.0802.1402.88الكيمياوية الصناعات

HBAY70.05072.0002.78بابل فندق

BIIB0.4400.4502.27االسالمي  المصرف

BCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

IBSD2.7802.8301.80الغازية  بغداد

TASC7.0207.1101.28سيل 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)

BTRI3,640,007,00092.60.700العراق عبر مصرفBTRI5,200,010,00091.40.700العراق عبر مصرف

BBOB78,014,8492.00.440بغداد مصرفBBOB184,649,3003.20.440بغداد مصرف

IBSD62,349,0421.62.830الغازية  بغدادBUND109,179,2591.90.070المتحد المصرف

TASC42,822,3001.17.110سيل اسياBIME35,000,0000.60.110االوسط الشرق مصرف

SILT26,561,7260.71.430البري للنقل العراقيةNAME25,000,0000.40.540للتأمين االمين

BNOI15,145,9500.40.670االهلي المصرفBNOI22,923,0000.40.670االهلي المصرف

NAME13,500,0000.30.540للتأمين االمينIBSD22,245,8940.42.830الغازية  بغداد

5,599,007,45398.463,878,400,86798.70

3,929,493,943الكلي مجموع5,686,736,492الكلي 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

2020/8/19

 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 عدد54,000,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة182,569,500

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

IMCI65.00065.0000.00الكيماوية 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)

IMCI126,750,00069.465.000الكيماوية الصنائعBAIB50,000,00092.61.100العراق اسيا مصرف

BAIB55,000,00030.11.100العراق اسيا مصرفBROI2,050,0003.80.400األئتمان مصرف

BROI819,5000.40.400األئتمان مصرفIMCI1,950,0003.665.000الكيماوية الصنائع

54,000,000100.00182,569,500100.00

182,569,500الكلي مجموع54,000,000الكلي 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

2020/8/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


