
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.66االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.38279,801,417 االغالق

27المتدولة الشركات0.36% التغير نسبه

10المرتفعة1.72393,676,127(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره374

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

BASH0.2900.280-3.45اشور مصرفBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

BNOI0.6900.670-2.90االهلي المصرفSMRI1.7701.9007.34العقارية  المعمورة

HMAN9.5009.250-2.63المنصور فندقIRMC11.25011.6003.11الجاهزة االلبسة

BIIB0.4400.430-2.27االسالمي  المصرفSKTA4.3804.4802.28الكرخ العاب مدينة

HBAY90.00088.000-2.22بابل فندقBCOI0.4500.4602.22التجاري المصرف

SBPT20.25020.000-1.23الركاب لنقل بغدادSILT1.5101.5401.99البري للنقل العراقية

HSAD10.10010.000-0.99السدير فندقHPAL8.6008.7001.16فلسطين فندق

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)

IBSD144,765,41136.83.390الغازية  بغدادBUND93,572,22733.40.070المتحد المصرف

SKTA87,289,60722.24.480الكرخ العاب مدينةIBSD42,933,91815.33.390الغازية  بغداد

IBPM45,590,73111.61.800التغليف لمواد  بغدادIBPM25,328,1849.11.800التغليف لمواد  بغداد

SMRI41,817,30010.61.900العقارية  المعمورةSMRI23,230,0008.31.900العقارية  المعمورة

TASC19,732,8355.06.890سيل اسياSKTA19,402,4466.94.480الكرخ العاب مدينة

INCP7,417,5001.92.030الكيمياوية الصناعاتBGUC14,990,0005.40.140الخليج مصرف

SILT6,792,0701.71.540البري للنقل العراقيةBBAY12,500,0004.50.080بابل مصرف

231,956,77582.90353,405,45489.77

393,676,127الكلي مجموع279,801,417الكلي 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

2020/9/30

 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 عدد2,614,275,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,195,054,000

0المنخفضة

2المستقره39

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1400.16014.29االسالمي العطاء مصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BZII0.3800.3800.00العراق زين 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)

BZII855,000,00071.50.380العراق زين مصرفBZII2,250,000,00086.10.380العراق زين مصرف

BAIB330,000,00027.61.100العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00011.51.100العراق اسيا مصرف

BLAD10,054,0000.80.160االسالمي العطاء مصرفBLAD64,275,0002.50.160االسالمي العطاء مصرف

2,614,275,000100.001,195,054,000100.00

1,195,054,000الكلي مجموع2,614,275,000الكلي 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

2020/9/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


