
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.961,034,049,287 االغالق

21المتدولة الشركات0.34-% التغير نسبه

9المرتفعة1.65704,906,479-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

6المستقره410

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBBOB0.4100.4304.88بغداد مصرف

NGIR0.7600.740-2.63للتأمين الخليجIITC9.1509.5003.83للسجاد العراقية

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرفIMOS6.7006.9002.99الحديثة الخياطة

IBSD3.3703.300-2.08الغازية  بغدادBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

SBPT19.75019.500-1.27الركاب لنقل بغدادIMAP1.2701.2901.57الدوائية المنصور

SMOF13.01012.850-1.23االلعاب لمدن الموصلAIRP12.90013.0000.78الزراعية المنتجات

AIPM4.7004.7200.43اللحوم تسويق

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)

BBOB343,006,18548.70.430بغداد مصرفBBOB811,598,06078.50.430بغداد مصرف

IBSD187,420,52926.63.300الغازية  بغدادIBSD56,192,4535.43.300الغازية  بغداد

INCP64,953,6899.22.250الكيمياوية الصناعاتIMAP32,425,4693.11.290الدوائية المنصور

IMAP41,714,6055.91.290الدوائية المنصورBIBI29,180,0002.80.250االستثمار مصرف

BMNS10,706,0001.50.580المنصور مصرفINCP28,813,0792.82.250الكيمياوية الصناعات

IITC10,022,5001.49.500للسجاد العراقيةBMNS18,450,0001.80.580المنصور مصرف

TASC7,429,4641.17.110سيل اسياBCOI16,100,0001.60.450التجاري المصرف

992,759,06196.01665,252,97294.37

704,906,479الكلي مجموع1,034,049,287الكلي 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

2020/11/11

 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 عدد10,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة1,700,000

1المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1800.170-5.56االسالمي 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)

BLAD1,700,000100.00.170االسالمي العطاء مصرفBLAD10,000,000100.00.170االسالمي العطاء مصرف

10,000,000100.001,700,000100.00

1,700,000الكلي مجموع10,000,000الكلي 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

2020/11/11

االكثرخسارة

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




