
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.10االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.00807,245,545 االغالق

22المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

5المرتفعة0.90699,586,666(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره377

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SKTA4.5004.360-3.11الكرخ العاب مدينةBELF0.2100.2204.76ايالف مصرف

BBOB0.3800.370-2.63بغداد مصرفAAHP1.0501.1004.76الزراعي لالنتاج االهلية

SMOF16.40016.000-2.44االلعاب لمدن الموصلHBAY82.00083.5001.83بابل فندق

IMAP1.1701.150-1.71الدوائية المنصورIBSD3.3003.3300.91الغازية  بغداد

TASC6.8906.800-1.31سيل اسياSMRI1.7601.7700.57العقارية  المعمورة

SBPT21.25021.000-1.18الركاب لنقل بغداد

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)

BBOB249,239,70035.60.370بغداد مصرفBBOB673,620,00183.40.370بغداد مصرف

IBSD192,546,51627.53.330الغازية  بغدادIBSD58,256,9097.23.330الغازية  بغداد

HBAG98,934,50314.17.600بغداد فندقSKTA14,140,0001.84.360الكرخ العاب مدينة

SKTA62,380,8508.94.360الكرخ العاب مدينةHBAG13,017,6321.67.600بغداد فندق

SMOF30,570,5004.416.000االلعاب لمدن الموصلBSUC11,000,0001.40.400سومر مصرف

TASC15,975,5602.36.800سيل اسياBBAY10,000,0001.20.080بابل مصرف

SMRI12,766,0191.81.770العقارية  المعمورةIMAP7,416,0000.91.150الدوائية المنصور

787,450,54297.55662,413,64994.69

699,586,666الكلي مجموع807,245,545الكلي 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

2020/9/28

 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 عدد10,002,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,801,480,000

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BZII0.3800.3800.00العراق زين 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)

BZII3,800,380,000100.00.380العراق زين مصرفBZII10,001,000,000100.00.380العراق زين مصرف

BAIB1,100,0000.031.100العراق اسيا مصرفBAIB1,000,0000.011.100العراق اسيا مصرف

10,002,000,000100.003,801,480,000100.00

3,801,480,000الكلي مجموع10,002,000,000الكلي 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

2020/9/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




