
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.90االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.382,141,304,273 االغالق

25المتدولة الشركات0.10% التغير نسبه

6المرتفعة0.481,546,436,996(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

15المستقره490

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF17.75017.500-1.41االلعاب لمدن الموصلBELF0.2000.2105.00ايالف مصرف

HMAN9.7009.600-1.03المنصور فندقSBPT18.55019.1503.23الركاب لنقل بغداد

SILT1.6201.610-0.62البري للنقل العراقيةSMRI1.6901.7402.96العقارية  المعمورة

TASC7.0107.000-0.14سيل اسياHBAY74.10075.1001.35بابل فندق

INCP2.0302.0500.99الكيمياوية الصناعات

IKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

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)

BNOI727,283,460470.30.690االهلي المصرفBNOI1,054,034,00049.20.690االهلي المصرف

BBOB350,306,460226.50.410بغداد مصرفBBOB854,406,00039.90.410بغداد مصرف

IBSD293,459,464189.83.280الغازية  بغدادIBSD89,502,2004.23.280الغازية  بغداد

TASC44,017,50028.57.000سيل اسياBSUC30,000,0001.40.400سومر مصرف

SMRI34,044,98422.01.740العقارية  المعمورةBBAY20,000,0000.90.080بابل مصرف

INCP28,469,25018.42.050الكيمياوية الصناعاتSMRI19,950,0000.91.740العقارية  المعمورة

BSUC12,000,0007.80.400سومر مصرفINCP13,875,0000.62.050الكيمياوية الصناعات

2,081,767,20097.221,489,581,11896.32

1,546,436,996الكلي مجموع2,141,304,273الكلي 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

2020/9/17

 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 عدد6,559,860

3المتدولة الشركات

2المرتفعة34,908,250

1المنخفضة

0المستقره12

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

IMCI65.00060.000-7.69الكيماوية الصنائعBLAD0.1200.1308.33االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.4102.50العراقي االئتمان 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)

IMCI33,591,60096.260.000الكيماوية الصنائعBLAD4,000,00061.00.130االسالمي العطاء مصرف

BROI819,0002.30.410العراقي االئتمان مصرفBROI2,000,00030.50.410العراقي االئتمان مصرف

BLAD497,6501.40.130االسالمي العطاء مصرفIMCI559,8608.560.000الكيماوية الصنائع

6,559,860100.0034,908,250100.00

34,908,250الكلي مجموع6,559,860الكلي 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

2020/9/17

 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


