
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.96االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.05595,360,917 االغالق

27المتدولة الشركات0.23% التغير نسبه

13المرتفعة1.09517,672,143(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

5المستقره448

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة
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 السابق
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفBBOB0.3900.4105.13بغداد مصرف

BNOR0.1000.090-10.00شمال مصرفSMRI1.6801.7504.17العقارية  المعمورة

NGIR0.8400.800-4.76للتأمين الخليجSMOF13.15013.5002.66االلعاب لمدن الموصل

HKAR0.8500.810-4.71كربالء فنادقSNUC0.3800.3902.63للمقاوالت النخبة

HPAL8.8008.400-4.55فلسطين فندقAISP7.6507.8502.61البذور انتاج

HBAY85.00082.000-3.53بابل فندقTASC6.9607.1302.44سيل اسيا

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقINCP2.0402.0801.96الكيمياوية الصناعات

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)

IBSD147,718,35528.53.420الغازية  بغدادBNOR249,733,14041.90.090شمال مصرف

AISP126,437,99924.47.850البذور انتاجBBOB105,500,00017.70.410بغداد مصرف

TASC95,831,75018.57.130سيل اسياBBAY60,000,00010.10.070بابل مصرف

BBOB42,305,0008.20.410بغداد مصرفBIME52,237,0008.80.110االوسط الشرق مصرف

BNOR23,801,9834.60.090شمال مصرفIBSD43,316,6737.33.420الغازية  بغداد

SKTA15,054,8502.94.250الكرخ العاب مدينةAISP16,588,0342.87.850البذور انتاج

IMAP14,504,0202.81.080الدوائية المنصورTASC13,515,0002.37.130سيل اسيا

540,889,84790.85465,653,95689.95

517,672,143الكلي مجموع595,360,917الكلي 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

2020/11/1

 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 عدد989,050,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة375,295,000

0المنخفضة

3المستقره5

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)

BZII374,623,00099.80.380العراق زين مصرفBZII985,850,00099.70.380العراق زين مصرف

BLAD360,0000.10.150االسالمي العطاء مصرفBLAD2,400,0000.20.150االسالمي العطاء مصرف

BROI312,0000.10.390العراقي االئتمان مصرفBROI800,0000.10.390العراقي االئتمان مصرف

989,050,000100.00375,295,000100.00

375,295,000الكلي مجموع989,050,000الكلي 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

2020/11/1

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


