
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.35االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.571,343,521,236 االغالق

21المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

2المرتفعة2.781,660,335,082-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

8المستقره341
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 نسبة
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HTVM5.0004.750-5.00الموصل سدSILT1.5001.5100.67البري للنقل العراقية

IMOS6.6606.330-4.95الحديثة الخياطةAISP6.8306.8500.29البذور انتاج

SMOF13.40012.740-4.93االلعاب لمدن الموصل

BASH0.2600.250-3.85اشور مصرف

SKTA4.4804.330-3.35الكرخ العاب مدينة

BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرف

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  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)

BCIH1,145,000,00069.02.290جيهان مصرفBBOB514,102,57738.30.410بغداد مصرف

BBOB211,775,78212.80.410بغداد مصرفBCIH500,000,00037.22.290جيهان مصرف

IBSD97,236,2805.93.420الغازية  بغدادBBAY108,500,0008.10.070بابل مصرف

AISP82,360,9975.06.850البذور انتاجBGUC78,114,7445.80.130الخليج مصرف

SKTA36,713,9502.24.330الكرخ العاب مدينةBASH39,300,0002.90.250اشور مصرف

TASC22,506,0001.47.020سيل اسياIBSD28,486,0002.13.420الغازية  بغداد

BGUC10,154,9170.60.130الخليج مصرفBIME27,500,0002.00.110االوسط الشرق مصرف

1,296,003,32196.461,605,747,92696.71

1,660,335,082الكلي مجموع1,343,521,236الكلي 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

2020/10/18

 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 عدد2,311,391

2المتدولة الشركات

0المرتفعة348,101

2المنخفضة

0المستقره4
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% التغير

BLAD0.1500.140-6.67االسالمي العطاء مصرف

NDSA0.4300.360-16.28للتأمين السالم دار

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق
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 رمز
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 سعر

 االغالق
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BLAD308,00088.50.140االسالمي العطاء مصرفBLAD2,200,00095.20.140االسالمي العطاء مصرف

NDSA40,10111.50.360للتأمين السالم دارNDSA111,3914.80.360للتأمين السالم دار

2,311,391100.00348,101100.00

348,101الكلي مجموع2,311,391الكلي 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

2020/10/18

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


