
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

470.50االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد473.46434,162,856 االغالق

23المتدولة الشركات0.63% التغير نسبه

9المرتفعة2.96380,159,568(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره298
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HMAN10.0009.710-2.90المنصور فندقIMOS8.8009.6709.89الحديثة الخياطة

IKLV1.4301.400-2.10اللقاحات النتاج الكنديSMOF16.50017.2504.55االلعاب لمدن الموصل

IMAP1.1501.140-0.87الدوائية المنصورBMNS0.6100.6303.28المنصور مصرف

TASC7.0006.970-0.43سيل اسياBASH0.3200.3303.13اشور مصرف

BBOB0.4100.4202.44بغداد مصرف

SBPT18.20018.5001.65الركاب لنقل بغداد

IBSD2.9502.9901.36الغازية  بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة
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( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD118,535,33531.22.990الغازية  بغدادBBOB251,430,00057.90.420بغداد مصرف

BBOB105,589,60027.80.420بغداد مصرفBIBI42,855,2749.90.260االستثمار مصرف

IMOS45,696,99612.09.670الحديثة الخياطةIBSD39,936,6569.22.990الغازية  بغداد

SMOF26,949,7007.117.250االلعاب لمدن الموصلBGUC19,500,0004.50.140الخليج مصرف

TASC13,489,2003.56.970سيل اسياBMNS18,792,3004.30.630المنصور مصرف

BMNS11,656,2263.10.630المنصور مصرفBUND10,000,0002.30.070المتحد المصرف

BIBI11,142,3712.90.260االستثمار مصرفBBAY7,545,7841.70.080بابل مصرف

390,060,01489.84333,059,42887.61

380,159,568الكلي مجموع434,162,856الكلي 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

2020/9/13

 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 عدد3,330,001,480

5المتدولة الشركات

0المرتفعة3,483,248,200

0المنخفضة

5المستقره41
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BTIB2,910,300,00083.61.000االسالمي الطيف مصرفBTIB2,910,300,00087.41.000االسالمي الطيف مصرف

BAIB440,000,00012.61.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00012.01.100العراق اسيا مصرف

IMCI115,016,2003.365.000الكيماوية الصنائعBJAB17,000,0000.51.000االسالمي الجنوب مصرف

BJAB17,000,0000.51.000االسالمي الجنوب مصرفIMCI1,769,4800.165.000الكيماوية الصنائع

BRAJ932,0000.031.000لالستثمار الراجح مصرفBRAJ932,0000.031.000لالستثمار الراجح مصرف

3,330,001,480100.003,483,248,200100.00

3,483,248,200الكلي مجموع3,330,001,480الكلي 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

2020/9/13

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq

http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/companyGuide.html?companyCode=BRAJ
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/companyGuide.html?companyCode=BRAJ

