
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.00966,355,510 االغالق

29المتدولة الشركات0.15% التغير نسبه

4المرتفعة0.70793,722,947(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

18المستقره473

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

HKAR0.8700.830-4.60كربالء فنادقSKTA4.4504.7506.74الكرخ العاب مدينة

BBOB0.3900.380-2.56بغداد مصرفBELF0.2000.2105.00ايالف مصرف

HBAY76.00075.000-1.32بابل فندقSBPT21.00021.5002.38الركاب لنقل بغداد

SILT1.6001.580-1.25البري للنقل العراقيةIBSD3.2203.2701.55الغازية  بغداد

IMIB2.6002.590-0.38والدراجات المعدنية

TASC6.8806.860-0.29سيل اسيا

SMOF17.40017.350-0.29االلعاب لمدن الموصل

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)

IBSD334,270,76542.13.270الغازية  بغدادBBOB761,082,60578.80.380بغداد مصرف

BBOB289,211,39036.40.380بغداد مصرفIBSD103,115,79810.73.270الغازية  بغداد

SKTA68,094,3368.64.750الكرخ العاب مدينةBMNS23,150,0002.40.640المنصور مصرف

SILT21,245,1482.71.580البري للنقل العراقيةBSUC15,000,0001.60.400سومر مصرف

BMNS14,816,0001.90.640المنصور مصرفSKTA14,247,7581.54.750الكرخ العاب مدينة

IITC12,109,5001.59.750للسجاد العراقيةSILT13,401,0301.41.580البري للنقل العراقية

INCP11,201,2161.42.040الكيمياوية الصناعاتBIME7,603,5680.80.110االوسط الشرق مصرف

937,600,75997.02750,948,35594.61

793,722,947الكلي مجموع966,355,510الكلي 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

2020/9/22

 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 عدد6,006,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,006,100,000

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BRAJ1.0001.0000.00االسالمي الراجح مصرف

BJAB1.0001.0000.00االسالمي الجنوب مصرف

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)

BRAJ6,000,100,00099.91.000االسالمي الراجح مصرفBRAJ6,000,100,00099.91.000االسالمي الراجح مصرف

BJAB6,000,0000.11.000االسالمي الجنوب مصرفBJAB6,000,0000.11.000االسالمي الجنوب مصرف

6,006,100,000100.006,006,100,000100.00

6,006,100,000الكلي مجموع6,006,100,000الكلي 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

2020/9/22

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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website: www.isc.gov.iq


