
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.17427,880,015 االغالق

26المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

11المرتفعة2.00321,407,009(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره349

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

BIIB0.4700.460-2.13االسالمي  المصرفIMOS7.2107.9309.99الحديثة الخياطة

TASC6.9106.900-0.14سيل اسياBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

BASH0.2800.3007.14اشور مصرف

IRMC10.41011.0005.67الجاهزة االلبسة

BBOB0.4300.4402.33بغداد مصرف

SKTA3.6003.6501.39الكرخ العاب مدينة

HKAR0.8500.8601.18كربالء فنادق

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)

IBSD83,328,13625.92.940الغازية  بغدادBBOB164,061,30138.30.440بغداد مصرف

BBOB70,688,85922.00.440بغداد مصرفBNOI80,950,00018.90.690االهلي المصرف

BNOI55,825,50017.40.690االهلي المصرفBIME66,814,30115.60.120االوسط الشرق مصرف

TASC44,537,30013.96.900سيل اسياIBSD28,565,0006.72.940الغازية  بغداد

IMOS13,423,2674.27.930الحديثة الخياطةBUND20,408,6034.80.070المتحد المصرف

SMOF7,497,4912.314.600االلعاب لمدن الموصلBASH19,624,3034.60.300اشور مصرف

BIME7,354,5732.30.120االوسط الشرق مصرفBIIB12,350,0002.90.460االسالمي  المصرف

392,773,50891.80282,655,12787.94

321,407,009الكلي مجموع427,880,015الكلي 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

2020/8/27

 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
 

48المدرجة الشركات عدد6,538,858,870

3المتدولة الشركات

0المرتفعة6,533,857,359

1المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4000.390-2.50العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINI6,530,660,000100.01.000االسالمي العراق نور مصرفBINI6,530,660,00099.91.000االسالمي العراق نور مصرف

BROI3,189,7590.00.390العراقي االئتمان مصرفBROI8,178,8700.10.390العراقي االئتمان مصرف

BZII7,6000.00.380العراق زين مصرفBZII20,0000.00.380العراق زين مصرف

6,538,858,870100.006,533,857,359100.00

6,533,857,359الكلي مجموع6,538,858,870الكلي 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

2020/8/27

 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


