
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.47االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.161,444,052,729 االغالق

27المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

6المرتفعة0.31854,333,425-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره375

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

IMOS9.1208.670-4.93الحديثة الخياطةIKLV1.4101.4402.13اللقاحات النتاج الكندي

BELF0.2100.200-4.76ايالف مصرفSMRI1.6001.6301.88العقارية  المعمورة

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفSMOF15.50015.7001.29االلعاب لمدن الموصل

AIPM4.4504.400-1.12اللحوم تسويقIMAP1.1501.1600.87الدوائية المنصور

SILT1.5201.510-0.66البري للنقل العراقيةTASC6.9507.0000.72سيل اسيا

HBAG8.0508.000-0.62بغداد فندقIBSD2.9202.9300.34الغازية  بغداد

INCP2.0502.040-0.49الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB452,009,40152.90.430بغداد مصرفBBOB1,076,609,07274.60.430بغداد مصرف

IBSD123,965,99014.52.930الغازية  بغدادSILT76,200,0005.31.510البري للنقل العراقية

SILT115,823,50013.61.510البري للنقل العراقيةBUND55,500,0003.80.070المتحد المصرف

TASC53,558,8006.37.000سيل اسياBNOI52,393,5113.60.690االهلي المصرف

BNOI36,151,5234.20.690االهلي المصرفIBSD42,607,6923.02.930الغازية  بغداد

IMAP13,679,5001.61.160الدوائية المنصورBIME25,416,4331.80.110االوسط الشرق مصرف

INCP13,191,1201.52.040الكيمياوية الصناعاتBBAY21,000,0001.50.090بابل مصرف

1,349,726,70893.47808,379,83394.62

854,333,425الكلي مجموع1,444,052,729الكلي 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

2020/9/3

 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 عدد2,873,046

2المتدولة الشركات

0المرتفعة164,134,490

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4000.390-2.50العراقي االئتمان مصرف

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)

IMCI163,997,99099.965.000الكيماوية الصنائعIMCI2,523,04687.865.000الكيماوية الصنائع

BROI136,5000.10.390العراقي االئتمان مصرفBROI350,00012.20.390العراقي االئتمان مصرف

2,873,046100.00164,134,490100.00

164,134,490الكلي مجموع2,873,046الكلي 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

2020/9/3

 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


