
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.00االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.661,041,991,765 االغالق

25المتدولة الشركات0.55% التغير نسبه

6المرتفعة2.66835,866,208(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره509

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

BASH0.3200.290-9.37اشور مصرفBMFI0.1200.1308.33الموصل مصرف

HSAD10.50010.100-3.81السدير فندقHBAY83.50090.0007.78بابل فندق

SBPT21.00020.250-3.57الركاب لنقل بغدادIITC9.7509.9001.54للسجاد العراقية

SNUC0.3800.370-2.63للمقاوالت النخبةIBSD3.3303.3600.90الغازية  بغداد

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفTASC6.8006.8500.74سيل اسيا

INCP2.0402.010-1.47الكيمياوية الصناعاتSKTA4.3604.3800.46الكرخ العاب مدينة

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)

IBSD364,559,12343.63.360الغازية  بغدادBBOB665,315,35663.90.370بغداد مصرف

BBOB240,013,52828.70.370بغداد مصرفIBSD108,733,36010.43.360الغازية  بغداد

HBAY60,065,7387.290.000بابل فندقBUND92,000,0008.80.070المتحد المصرف

SKTA55,910,7756.74.380الكرخ العاب مدينةBGUC52,850,0005.10.130الخليج مصرف

BMNS27,431,9863.30.610المنصور مصرفBMNS44,966,3704.30.610المنصور مصرف

IBPM20,333,4772.41.800التغليف لمواد  بغدادSKTA13,080,9681.34.380الكرخ العاب مدينة

TASC10,862,3791.36.850سيل اسياBSUC12,000,0001.20.400سومر مصرف

988,946,05494.91779,177,00593.22

835,866,208الكلي مجموع1,041,991,765الكلي 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

2020/9/29

 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 عدد10,270,829,000

5المتدولة الشركات

3المرتفعة3,898,259,600

1المنخفضة

1المستقره31

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

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفBLAD0.1200.14016.67االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.6300.6503.17العقارية  االمين

NDSA0.6300.6401.59للتأمين السالم دار

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)

BZII3,895,000,00099.90.380العراق زين مصرفBZII10,250,000,00099.80.380العراق زين مصرف

BLAD2,601,0000.10.140االسالمي العطاء مصرفBLAD19,175,0000.20.140االسالمي العطاء مصرف

BROI624,0000.020.390األئتمان مصرفBROI1,600,0000.020.390األئتمان مصرف

NDSA32,0000.0010.640للتأمين السالم دارNDSA50,0000.00050.640للتأمين السالم دار

SAEI2,6000.00010.650العقارية  االمينSAEI4,0000.000040.650العقارية  االمين

10,270,829,000100.003,898,259,600100.00

3,898,259,600الكلي مجموع10,270,829,000الكلي 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

2020/9/29

 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


