
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.63االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد475.92677,198,831 االغالق

25المتدولة الشركات0.77-% التغير نسبه

1المرتفعة3.711,313,802,234-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره197
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

SBPT20.00019.000-5.00الركاب لنقل بغدادBMNS0.6000.6101.67المنصور مصرف

HBAY84.00080.000-4.76بابل فندق

SMRI1.8601.800-3.23العقارية  المعمورة

BIIB0.4300.420-2.33االسالمي  المصرف

AIPM4.4004.300-2.27اللحوم تسويق

HSAD10.20010.010-1.86السدير فندق

IBSD3.3503.290-1.79الغازية  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)

BCIH1,145,229,00087.22.290جيهان مصرفBCIH500,100,00073.82.290جيهان مصرف

IBSD64,901,1004.93.290الغازية  بغدادBIME32,200,0004.80.110االوسط الشرق مصرف

TASC40,997,8623.16.890سيل اسياBGUC31,250,0004.60.130الخليج مصرف

SILT9,408,0050.71.520البري للنقل العراقيةBASH23,860,0003.50.260اشور مصرف

BSUC8,000,0000.60.400سومر مصرفBUND20,100,0003.00.070المتحد المصرف

BASH6,313,1000.50.260اشور مصرفBSUC20,000,0003.00.400سومر مصرف

INCP5,568,1000.42.000الكيمياوية الصناعاتIBSD19,640,0002.93.290الغازية  بغداد

647,150,00095.561,280,417,16897.46

1,313,802,234الكلي مجموع677,198,831الكلي 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

2020/10/5

 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 عدد139,250,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة27,655,000

1المنخفضة

1المستقره67
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BLAD0.2100.180-14.29االسالمي العطاء مصرف
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 سعر
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BLAD25,655,00092.80.180االسالمي العطاء مصرفBLAD137,250,00098.60.180االسالمي العطاء مصرف

BAME2,000,0007.21.000العراق امين مصرفBAME2,000,0001.41.000العراق امين مصرف

139,250,000100.0027,655,000100.00

27,655,000الكلي مجموع139,250,000الكلي 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

2020/10/5

خسارة 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


