
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

465.36االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.435,276,940,088 االغالق

25المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

9المرتفعة1.073,821,097,945(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

14المستقره398

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشرك

ة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرفHKAR0.7500.8209.33كربالء فنادق

BIIB0.4700.460-2.13االسالمي  المصرفBNOI0.6700.6902.99االهلي المصرف

SBPT18.10018.5002.21الركاب لنقل بغداد

IRMC10.20010.4102.06الجاهزة االلبسة

IMAP1.2001.2201.67الدوائية المنصور

IBSD2.8802.9201.39الغازية  بغداد

AIPM4.4004.4501.14اللحوم تسويق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم

 رمز

الشرك

ة

التداول حجم
 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTRI3,360,007,00087.90.700العراق عبر مصرفBTRI4,800,010,00091.00.700العراق عبر مصرف

IBSD165,736,3794.32.920الغازية  بغدادBBOB225,600,0004.30.440بغداد مصرف

BBOB99,264,0002.60.440بغداد مصرفIBSD57,151,3471.12.920الغازية  بغداد

TASC76,757,2502.07.250سيل اسياBNOI53,035,0071.00.690االهلي المصرف

BNOI36,370,3051.00.690االهلي المصرفBGUC50,000,0000.90.130الخليج مصرف

IMAP19,555,6000.51.220الدوائية المنصورBIIB24,000,0000.50.460االسالمي  المصرف

INCP13,280,3000.32.140الكيمياوية الصناعاتIMAP16,160,0000.31.220الدوائية المنصور

5,225,956,35499.033,770,970,83498.69

3,821,097,945الكلي مجموع5,276,940,088الكلي 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

2020/8/24

 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 عدد689,500,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة387,315,000

1المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء 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)

BZII260,053,00067.10.380العراق زين مصرفBZII684,350,00099.30.380العراق زين مصرف

IMCI126,750,00032.765.000الكيماوية الصنائعBLAD3,200,0000.50.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD512,0000.10.160االسالمي العطاء مصرفIMCI1,950,0000.365.000الكيماوية الصنائع

689,500,000100.00387,315,000100.00

387,315,000الكلي مجموع689,500,000الكلي 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

2020/8/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


