
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.15326,748,929 االغالق

23المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

10المرتفعة1.00335,555,223(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره376

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفAISP7.2407.5504.28البذور انتاج

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفBASH0.2400.2504.17اشور مصرف

HBAY82.00081.000-1.22بابل فندقBMNS0.6000.6203.33المنصور مصرف

IBSD3.4403.430-0.29الغازية  بغدادIMOS6.6006.8003.03الحديثة الخياطة

BIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

BCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

IKLV1.3701.3901.46اللقاحات النتاج الكندي

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)

AISP113,197,80333.77.550البذور انتاجBBOB199,782,95561.10.410بغداد مصرف

BBOB81,931,01224.40.410بغداد مصرفBMNS26,850,0008.20.620المنصور مصرف

IBSD42,832,46112.83.430الغازية  بغدادBIIB21,500,0006.60.440االسالمي  المصرف

BMNS17,054,5005.10.620المنصور مصرفAISP15,164,4164.67.550البذور انتاج

IMOS16,052,4804.86.800الحديثة الخياطةIBSD12,461,5633.83.430الغازية  بغداد

SKTA15,474,6004.64.360الكرخ العاب مدينةBSUC12,124,1233.70.400سومر مصرف

BIIB9,458,7742.80.440االسالمي  المصرفIMAP8,550,0002.61.100الدوائية المنصور

296,433,05790.72296,001,63088.21

335,555,223الكلي مجموع326,748,929الكلي 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

2020/10/21

 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 عدد45,415,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة7,122,350

1المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1600.150-6.25االسالمي 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)

BLAD6,841,00096.00.150االسالمي العطاء مصرفBLAD44,850,00098.80.150االسالمي العطاء مصرف

BROI181,3502.50.390العراقي االئتمان مصرفBROI465,0001.00.390العراقي االئتمان مصرف

BAME100,0001.41.000االسالمي العراق امين مصرفBAME100,0000.21.000االسالمي العراق امين مصرف

45,415,000100.007,122,350100.00

7,122,350الكلي مجموع45,415,000الكلي 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

2020/10/21

 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


