
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

472.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.471,455,006,378 االغالق

28المتدولة الشركات0.97-% التغير نسبه

2المرتفعة4.58805,273,906-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

11المستقره444
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% التغير
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفSILT1.5001.5201.33البري للنقل العراقية

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفHBAG8.0008.0500.63بغداد فندق

IMOS9.5909.120-4.90الحديثة الخياطة

BBOB0.4500.430-4.44بغداد مصرف

IMAP1.1901.150-3.36الدوائية المنصور

INCP2.1202.050-3.30الكيمياوية الصناعات

SMOF16.00015.500-3.12االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB448,154,72255.70.430بغداد مصرفBBOB1,033,376,64271.00.430بغداد مصرف

IBSD122,077,63815.22.920الغازية  بغدادBUND105,490,0007.30.070المتحد المصرف

BNOI69,699,5598.70.690االهلي المصرفBNOI101,013,8546.90.690االهلي المصرف

TASC31,796,9503.96.950سيل اسياIBSD41,673,0002.92.920الغازية  بغداد

INCP23,834,8683.02.050الكيمياوية الصناعاتBIBI31,210,6362.10.270االستثمار مصرف

SMOF22,988,0502.915.500االلعاب لمدن الموصلBBAY30,000,0002.10.090بابل مصرف

IMAP12,789,0001.61.150الدوائية المنصورBASH18,950,0001.30.320اشور مصرف

1,361,714,13293.59731,340,78990.82

805,273,906الكلي مجموع1,455,006,378الكلي 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

2020/9/2

 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 عدد2,440,214

3المتدولة الشركات

0المرتفعة127,624,008

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI65.00065.0000.00الكيماوية الصنائع

NDSA0.6300.6300.00للتأمين السالم دار

TZNI2.3502.3500.00لالتصاالت الخاتم

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)

IMCI127,060,18099.665.000الكيماوية الصنائعIMCI1,954,77280.165.000الكيماوية الصنائع

TZNI352,5000.32.350لالتصاالت الخاتمNDSA335,44213.70.630للتأمين السالم دار

NDSA211,3280.20.630للتأمين السالم دارTZNI150,0006.12.350لالتصاالت الخاتم

2,440,214100.00127,624,008100.00

127,624,008الكلي مجموع2,440,214الكلي 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

2020/9/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


