
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

467.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد468.09673,012,181 االغالق

27المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

6المرتفعة0.41502,246,619(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره252

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0900.080-11.11بابل مصرفHBAY72.00078.0008.33بابل فندق

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفSMRI1.6101.6904.97العقارية  المعمورة

IMOS9.1508.800-3.83الحديثة الخياطةHPAL8.4008.5501.79فلسطين فندق

BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرفIITC9.4009.5001.06للسجاد العراقية

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفINCP2.0702.0800.48الكيمياوية الصناعات

SBPT18.50018.200-1.62الركاب لنقل بغدادSMOF16.00016.0200.13االلعاب لمدن الموصل

HBAG7.7007.600-1.30بغداد فندق

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)

BBOB154,597,80030.80.410بغداد مصرفBBOB377,040,00056.00.410بغداد مصرف

IBSD138,719,78127.62.940الغازية  بغدادBMNS57,454,0308.50.610المنصور مصرف

BMNS35,048,2087.00.610المنصور مصرفIBSD47,417,1517.02.940الغازية  بغداد

HBAY27,690,0005.578.000بابل فندقBNAI41,134,8646.10.650االسالمي الوطني المصرف

BNAI26,737,6625.30.650االسالمي الوطني المصرفBBAY27,728,5234.10.080بابل مصرف

HPAL17,866,0003.68.550فلسطين فندقBNOI25,000,0003.70.690االهلي المصرف

BNOI17,250,0003.40.690االهلي المصرفBUND24,000,0003.60.070المتحد المصرف

599,774,56889.12417,909,45183.21

502,246,619الكلي مجموع673,012,181الكلي 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

2020/9/9

 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 عدد2,022,400,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,052,400,000

0المنخفضة

3المستقره25

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)

BTIB1,712,400,00083.41.000االسالمي الطيف مصرفBTIB1,712,400,00084.71.000االسالمي الطيف مصرف

BAIB330,000,00016.11.100العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00014.81.100العراق اسيا مصرف

BJAB10,000,0000.51.000االسالمي الجنوب مصرفBJAB10,000,0000.51.000االسالمي الجنوب مصرف

2,022,400,000100.002,052,400,000100.00

2,052,400,000الكلي مجموع2,022,400,000الكلي 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

2020/9/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


