
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.10649,608,658 االغالق

24المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

4المرتفعة1.36565,197,404(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره406

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

BMFI0.1300.120-7.69الموصل مصرفHBAY75.00082.0009.33بابل فندق

SBPT22.00021.250-3.41الركاب لنقل بغدادAIRP12.10012.4502.89الزراعية المنتجات

SMOF16.90016.400-2.96االلعاب لمدن الموصلIMAP1.1601.1700.86الدوائية المنصور

HKAR0.7700.750-2.60كربالء فنادقIBSD3.2903.3000.30الغازية  بغداد

BBOB0.3900.380-2.56بغداد مصرف

SKTA4.6004.500-2.17الكرخ العاب مدينة

SILT1.5401.510-1.95البري للنقل العراقية

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)

BBOB193,580,47234.30.380بغداد مصرفBBOB502,629,41677.40.380بغداد مصرف

IBSD111,219,72819.73.300الغازية  بغدادIBSD33,850,0005.23.300الغازية  بغداد

HBAY100,951,13417.982.000بابل فندقBBAY19,900,0003.10.080بابل مصرف

SKTA71,877,95712.74.500الكرخ العاب مدينةSKTA16,093,2042.54.500الكرخ العاب مدينة

SMOF18,921,5003.316.400االلعاب لمدن الموصلIMAP15,000,0002.31.170الدوائية المنصور

IMAP17,550,0003.11.170الدوائية المنصورBUND14,917,5562.30.070المتحد المصرف

IBPM14,850,0002.61.800التغليف لمواد  بغدادBMFI10,500,0001.60.120الموصل مصرف

612,890,17694.35528,950,79193.59

565,197,404الكلي مجموع649,608,658الكلي 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

2020/9/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد300,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة330,000,000

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا 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)

BAIB330,000,000100.01.100العراق اسيا مصرفBAIB300,000,000100.01.100العراق اسيا مصرف

300,000,000100.00330,000,000100.00

330,000,000الكلي مجموع300,000,000الكلي 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

2020/9/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


