
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.461,488,411,108 االغالق

22المتدولة الشركات1.03% التغير نسبه

11المرتفعة5.00715,980,413(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره378

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

IMOS7.7507.370-4.90الحديثة الخياطةBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

SKTA4.5904.500-1.96الكرخ العاب مدينةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

IMAP1.1301.120-0.88الدوائية المنصورHBAY84.00089.0005.95بابل فندق

IKLV1.3901.380-0.72اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.3700.3905.41بغداد مصرف

SILT1.5401.530-0.65البري للنقل العراقيةAAHP1.1001.1504.55الزراعي لالنتاج االهلية

BIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

BIIB0.4400.4502.27االسالمي  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)

BBOB410,368,97557.30.390بغداد مصرفBBOB1,076,818,39672.30.390بغداد مصرف

AISP131,638,68418.46.900البذور انتاجBIME229,994,38515.50.110االوسط الشرق مصرف

IBSD38,779,3005.43.460الغازية  بغدادBGUC40,584,1232.70.140الخليج مصرف

SKTA32,630,3004.64.500الكرخ العاب مدينةBIIB34,858,5442.30.450االسالمي  المصرف

BIME25,299,3823.50.110االوسط الشرق مصرفAISP19,226,6611.36.900البذور انتاج

TASC18,127,0972.57.100سيل اسياBBAY17,000,0001.10.080بابل مصرف

BIIB15,367,7592.10.450االسالمي  المصرفIMAP12,366,2000.81.120الدوائية المنصور

1,430,848,30996.13672,211,49793.89

715,980,413الكلي مجموع1,488,411,108الكلي 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

2020/10/13

 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 عدد18,755,118

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,608,870

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1800.170-5.56االسالمي العطاء مصرف

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)

BLAD2,979,87082.60.170االسالمي العطاء مصرفBLAD17,455,11893.10.170االسالمي العطاء مصرف

BROI429,00011.90.390العراقي االئتمان مصرفBROI1,100,0005.90.390العراقي االئتمان مصرف

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME200,0001.11.000

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME200,0005.51.000

18,755,118100.003,608,870100.00

3,608,870الكلي مجموع18,755,118الكلي 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

2020/10/13

 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


