
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد467.461,018,255,092 االغالق

17المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

2المرتفعة0.30546,897,927(نقطه)التغير مقدار
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BIIB0.4600.450-2.17االسالمي  المصرفBMNS0.5900.6001.69المنصور مصرف

INCP2.0402.030-0.49الكيمياوية الصناعاتIBSD2.9302.9400.34الغازية  بغداد
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 سعر
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(دينار)

BBOB384,878,10370.40.430بغداد مصرفBBOB888,809,54187.30.430بغداد مصرف

IBSD100,455,65818.42.940الغازية  بغدادIBSD34,270,7923.42.940الغازية  بغداد

TASC26,271,7184.87.000سيل اسياBIME30,242,8643.00.110االوسط الشرق مصرف

INCP6,935,0001.32.030الكيمياوية الصناعاتBSUC14,000,0001.40.400سومر مصرف

BSUC5,600,0001.00.400سومر مصرفBBAY10,000,0001.00.090بابل مصرف

BIIB4,500,0000.80.450االسالمي  المصرفBIIB10,000,0001.00.450االسالمي  المصرف

IMOS4,335,0000.88.670الحديثة الخياطةBUND10,000,0001.00.070المتحد المصرف

997,323,19797.94532,975,47997.45

546,897,927الكلي مجموع1,018,255,092الكلي 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

2020/9/6

 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 عدد32,390,500,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة7,776,420,000

0المنخفضة

2المستقره13
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BROI0.3900.4002.56العراقي االئتمان مصرف
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BQAB7,771,920,00099.90.240القابض مصرفBQAB32,383,000,000100.00.240القابض مصرف

BQUR2,500,0000.031.000االسالمي القرطاس مصرفBROI5,000,0000.020.400العراقي االئتمان مصرف

BROI2,000,0000.030.400العراقي االئتمان مصرفBQUR2,500,0000.011.000االسالمي القرطاس مصرف

32,390,500,000100.007,776,420,000100.00

7,776,420,000الكلي مجموع32,390,500,000الكلي 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

2020/9/6

ربحية 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


