
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.18االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.19150,171,667 االغالق

21المتدولة الشركات0.63% التغير نسبه

9المرتفعة3.01483,521,728(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

7المستقره396

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفAISP5.8006.69015.34البذور انتاج

HPAL8.8008.400-4.55فلسطين فندقIMOS6.6007.26010.00الحديثة الخياطة

SMOF13.85013.500-2.53االلعاب لمدن الموصلBASH0.2500.2708.00اشور مصرف

SMRI1.8001.770-1.67العقارية  المعمورةSBPT19.00019.9004.74الركاب لنقل بغداد

INCP2.0202.010-0.50الكيمياوية الصناعاتTASC6.9207.1403.18سيل اسيا

IBSD3.3803.4602.37الغازية  بغداد

HBAY85.00086.0001.18بابل فندق

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)

IBSD226,209,21646.83.460الغازية  بغدادIBSD66,212,23444.13.460الغازية  بغداد

AISP126,550,87026.26.690البذور انتاجBUND23,980,00016.00.070المتحد المصرف

TASC85,265,27117.67.140سيل اسياAISP18,916,42312.66.690البذور انتاج

SMRI14,275,2003.01.770العقارية  المعمورةTASC12,150,0008.17.140سيل اسيا

IMOS8,664,3001.87.260الحديثة الخياطةSMRI7,990,0005.31.770العقارية  المعمورة

IMAP6,837,0001.41.140الدوائية المنصورIMAP6,050,0004.01.140الدوائية المنصور

SILT2,703,0000.61.550البري للنقل العراقيةBIIB4,000,0002.70.440االسالمي  المصرف

139,298,65792.76470,504,85797.31

483,521,728الكلي مجموع150,171,667الكلي 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

2020/10/11

 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 عدد73,862,740

1المتدولة الشركات

1المرتفعة11,249,411

0المنخفضة

0المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1400.16014.29االسالمي العطاء 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)

BLAD11,249,411100.00.160االسالمي العطاء مصرفBLAD73,862,740100.00.160االسالمي العطاء مصرف

73,862,740100.0011,249,411100.00

11,249,411الكلي مجموع73,862,740الكلي 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

2020/10/11

ربحية 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


