
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

475.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.46336,545,407 االغالق

26المتدولة الشركات0.74% التغير نسبه

9المرتفعة3.54375,901,597(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره303

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMOS10.2506.000-41.46الحديثة الخياطةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفHBAY80.00086.0007.50بابل فندق

BASH0.2600.250-3.85اشور مصرفINCP2.0002.1005.00الكيمياوية الصناعات

BNOI0.6700.650-2.99االهلي المصرفAIPM4.3004.4002.33اللحوم تسويق

SMRI1.8001.760-2.22العقارية  المعمورةSILT1.5201.5501.97البري للنقل العراقية

IITC9.8009.750-0.51للسجاد العراقيةHBAG7.6507.8001.96بغداد فندق

IBSD3.2903.3501.82الغازية  بغداد

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)

IBSD169,816,77745.23.350الغازية  بغدادBUND121,925,00036.20.070المتحد المصرف

IBPM97,200,00025.91.800التغليف لمواد  بغدادIBPM54,000,00016.01.800التغليف لمواد  بغداد

TASC14,792,5003.96.900سيل اسياIBSD51,731,06715.43.350الغازية  بغداد

HBAY13,955,1003.786.000بابل فندقBIME16,343,1154.90.100االوسط الشرق مصرف

INCP13,889,0503.72.100الكيمياوية الصناعاتBSUC12,333,3793.70.400سومر مصرف

IMOS13,876,6023.76.000الحديثة الخياطةBGUC10,198,7003.00.140الخليج مصرف

BUND8,534,7502.30.070المتحد المصرفBBAY10,000,0003.00.080بابل مصرف

276,531,26182.17332,064,78088.34

375,901,597الكلي مجموع336,545,407الكلي 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

2020/10/6

 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 عدد1,034,920,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,005,549,600

2المنخفضة

1المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BLAD0.1800.150-16.67االسالمي العطاء مصرف

BINT1.7501.730-1.14االسالمي الدولي المصرف

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)

BAME1,000,200,00099.51.000العراق امين مصرفBAME1,000,200,00096.61.000العراق امين مصرف

BLAD5,315,0000.50.150االسالمي العطاء مصرفBLAD34,700,0003.40.150االسالمي العطاء مصرف

BINT34,6000.0031.730االسالمي الدولي المصرفBINT20,0000.0021.730االسالمي الدولي المصرف

1,034,920,000100.001,005,549,600100.00

1,005,549,600الكلي مجموع1,034,920,000الكلي 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

2020/10/6

 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


