
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

468.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد470.501,723,639,643 االغالق

27المتدولة الشركات0.51% التغير نسبه

7المرتفعة2.411,957,194,010(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

17المستقره341

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

SMRI1.6901.640-2.96العقارية  المعمورةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

INCP2.0802.030-2.40الكيمياوية الصناعاتHBAY78.00082.0005.13بابل فندق

IKLV1.4601.430-2.05اللقاحات النتاج الكنديSMOF16.02016.5003.00االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

IMAP1.1401.1500.88الدوائية المنصور

SILT1.5301.5400.65البري للنقل العراقية

IBSD2.9402.9500.34الغازية  بغداد

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)

BCIH1,145,000,00058.52.290جيهان مصرفBBOB902,500,00052.40.410بغداد مصرف

BBOB363,733,33318.60.410بغداد مصرفBCIH500,000,00029.02.290جيهان مصرف

IMOS119,240,0006.18.800الحديثة الخياطةBIBI58,198,7893.40.260االستثمار مصرف

IBSD93,612,9394.82.950الغازية  بغدادBNOI50,000,0002.90.690االهلي المصرف

SILT56,556,7882.91.540البري للنقل العراقيةSILT36,704,0802.11.540البري للنقل العراقية

BNOI34,500,0001.80.690االهلي المصرفIBSD31,828,0371.82.950الغازية  بغداد

INCP28,661,5001.52.030الكيمياوية الصناعاتBMNS30,350,0001.80.610المنصور مصرف

1,609,580,90693.381,841,304,56094.08

1,957,194,010الكلي مجموع1,723,639,643الكلي 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

2020/9/10

 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 عدد4,047,382,040

4المتدولة الشركات

0المرتفعة4,047,336,640

0المنخفضة

4المستقره37

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)

BTIB4,046,302,04099.971.000االسالمي الطيف مصرفBTIB4,046,302,04099.971.000االسالمي الطيف مصرف

BQUR1,000,0000.021.000االسالمي القرطاس مصرفBQUR1,000,0000.021.000االسالمي القرطاس مصرف

NAHF27,0000.0010.450للتأمين االهليةNAHF60,0000.0010.450للتأمين االهلية

BZII7,6000.00020.380العراق زين مصرفBZII20,0000.00050.380العراق زين مصرف

4,047,382,040100.004,047,336,640100.00

4,047,336,640الكلي مجموع4,047,382,040الكلي 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

2020/9/10

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


