
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.00االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.68493,815,736 االغالق

23المتدولة الشركات0.28-% التغير نسبه

3المرتفعة1.32527,279,814-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره412
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 نسبة

%  التغير

SMOF17.35016.650-4.03االلعاب لمدن الموصلSBPT21.50022.0002.33الركاب لنقل بغداد

HKAR0.8300.800-3.61كربالء فنادقHBAY75.00076.0001.33بابل فندق

BMNS0.6400.620-3.12المنصور مصرفIBSD3.2703.2800.31الغازية  بغداد

BBOB0.3800.370-2.63بغداد مصرف

AIPM4.5004.400-2.22اللحوم تسويق

SILT1.5801.560-1.27البري للنقل العراقية

HMAN9.5009.400-1.05المنصور فندق

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)

IBSD155,640,64029.53.280الغازية  بغدادBBOB265,731,25953.80.370بغداد مصرف

BBOB98,387,56618.70.370بغداد مصرفIBSD47,846,0009.73.280الغازية  بغداد

SKTA57,718,02710.94.710الكرخ العاب مدينةBMNS40,524,6308.20.620المنصور مصرف

SMOF42,523,1488.116.650االلعاب لمدن الموصلBIIB26,583,0245.40.420االسالمي  المصرف

TASC37,425,6177.16.850سيل اسياBSUC25,000,0005.10.400سومر مصرف

BMNS25,265,5174.80.620المنصور مصرفBIME20,000,0004.10.110االوسط الشرق مصرف

INCP18,763,5883.62.030الكيمياوية الصناعاتSKTA12,005,3192.44.710الكرخ العاب مدينة

437,690,23288.63435,724,10282.64

527,279,814الكلي مجموع493,815,736الكلي 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

2020/9/23

 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 عدد7,343,564,558

5المتدولة الشركات

0المرتفعة7,381,363,672

2المنخفضة

3المستقره8
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 نسبة

%  التغير

BLAD0.1200.110-8.33االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4100.400-2.44العراقي االئتمان مصرف
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 سعر

 االغالق

(دينار)

BRAJ6,940,800,00094.01.000االسالمي الراجح مصرفBRAJ6,940,800,00094.51.000االسالمي الراجح مصرف

BAIB440,000,0006.01.100العراق اسيا مصرفBAIB400,000,0005.41.100العراق اسيا مصرف

BROI240,0000.00.400العراقي االئتمان مصرفBLAD2,000,0000.00.110االسالمي العطاء مصرف

BLAD220,0000.00.110االسالمي العطاء مصرفBROI600,0000.00.400العراقي االئتمان مصرف

NDSA103,6720.00.630للتأمين السالم دارNDSA164,5580.00.630للتأمين السالم دار

7,343,564,558100.007,381,363,672100.00

7,381,363,672الكلي مجموع7,343,564,558الكلي 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

2020/9/23

 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


