
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.90484,075,896 االغالق

26المتدولة الشركات0.69% التغير نسبه

9المرتفعة3.33577,395,448(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

14المستقره429

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

HBAY78.00074.100-5.00بابل فندقAIPM4.4504.6003.37اللحوم تسويق

NAME0.5400.520-3.70للتأمين االمينSMRI1.6401.6903.05العقارية  المعمورة

IMOS10.50010.250-2.38الحديثة الخياطةIBSD3.1903.2802.82الغازية  بغداد

SILT1.5801.6202.53البري للنقل العراقية

BIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

IMAP1.1401.1601.75الدوائية المنصور

BMNS0.6500.6601.54المنصور 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)

IBSD281,269,76048.73.280الغازية  بغدادBBOB137,212,00028.30.410بغداد مصرف

BBOB56,236,9209.70.410بغداد مصرفIBSD86,885,67917.93.280الغازية  بغداد

SILT52,130,0009.01.620البري للنقل العراقيةBMNS61,200,00012.60.660المنصور مصرف

BMNS40,362,0007.00.660المنصور مصرفBNOI51,951,00010.70.690االهلي المصرف

BNOI35,846,1906.20.690االهلي المصرفSILT32,325,0006.71.620البري للنقل العراقية

INCP24,777,3504.32.030الكيمياوية الصناعاتBSUC25,000,0005.20.400سومر مصرف

IMAP15,298,4402.61.160الدوائية المنصورBUND18,000,0003.70.070المتحد المصرف

412,573,67985.23505,920,66087.62

577,395,448الكلي مجموع484,075,896الكلي 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

2020/9/16

 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 عدد281,760,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة279,069,300

2المنخفضة

2المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1400.120-14.29االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.6500.630-3.08العقارية لالستثمارات االمين

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)

BAIB275,000,00098.51.100العراق اسيا مصرفBAIB250,000,00088.71.100العراق اسيا مصرف

BLAD3,900,0001.40.120االسالمي العطاء مصرفBLAD31,550,00011.20.120االسالمي العطاء مصرف

BTIB100,0000.041.000االسالمي الطيف مصرفSAEI110,0000.040.630العقارية لالستثمارات االمين

SAEI69,3000.020.630العقارية لالستثمارات االمينBTIB100,0000.041.000االسالمي الطيف مصرف

281,760,000100.00279,069,300100.00

279,069,300الكلي مجموع281,760,000الكلي 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

2020/9/16

 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


