
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.01االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.41692,297,194 االغالق

26المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

9المرتفعة1.40577,137,327(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره488

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

SMRI1.7201.640-4.65العقارية  المعمورةNGIR0.7100.88023.94للتأمين الخليج

IMAP1.1001.080-1.82الدوائية المنصورBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

HKAR0.8200.810-1.22كربالء فنادقAMEF8.5009.35010.00االوسط الشرق اسماك

IMOS6.8006.750-0.74الحديثة الخياطةBELF0.2200.2304.55ايالف مصرف

AISP7.5507.8103.44البذور انتاج

BBOB0.4100.4202.44بغداد 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)

AISP198,499,43734.47.810البذور انتاجBBOB460,300,42766.50.420بغداد مصرف

BBOB193,124,17933.50.420بغداد مصرفBBAY45,100,0006.50.080بابل مصرف

IBSD67,635,15411.73.450الغازية  بغدادBUND31,929,0304.60.070المتحد المصرف

TASC29,266,2505.17.010سيل اسياBMNS30,592,0004.40.610المنصور مصرف

BMNS19,052,0403.30.610المنصور مصرفAISP25,656,1793.77.810البذور انتاج

SMRI8,202,0001.41.640العقارية  المعمورةIBSD19,662,9342.83.450الغازية  بغداد

BIIB8,088,8931.40.440االسالمي  المصرفBIME19,513,3072.80.110االوسط الشرق مصرف

632,753,87791.40523,867,95290.77

577,137,327الكلي مجموع692,297,194الكلي 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

2020/10/22

 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 عدد10,200,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة1,630,000

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.1606.67االسالمي 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)

BLAD1,630,000100.00.160االسالمي العطاء مصرفBLAD10,200,000100.00.160االسالمي العطاء مصرف

10,200,000100.001,630,000100.00

1,630,000الكلي مجموع10,200,000الكلي 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

2020/10/22

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


