
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.05184,209,651 االغالق

27المتدولة الشركات0.48-% التغير نسبه

2المرتفعة2.33227,234,410-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره265

الشركة اسم
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الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفHSAD10.00010.3003.00السدير فندق

BASH0.2800.270-3.57اشور مصرفHPAL8.7008.8001.15فلسطين فندق

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرف

SILT1.5401.510-1.95البري للنقل العراقية

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرف

IMAP1.1501.140-0.87الدوائية المنصور

IBSD3.3903.370-0.59الغازية  بغداد

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)

IBSD101,374,36744.63.370الغازية  بغدادIBSD30,090,71416.33.370الغازية  بغداد

HBAY27,657,06012.288.000بابل فندقBGUC25,000,00013.60.130الخليج مصرف

TASC17,650,9707.86.850سيل اسياBUND24,000,00013.00.070المتحد المصرف

SKTA16,156,5807.14.460الكرخ العاب مدينةBBAY15,000,0008.10.080بابل مصرف

IMAP14,260,1906.31.140الدوائية المنصورBIME14,400,0007.80.110االوسط الشرق مصرف

SMRI14,247,5006.31.900العقارية  المعمورةBASH13,950,0007.60.270اشور مصرف

BMNS6,049,8362.70.600المنصور مصرفBSUC13,000,0007.10.400سومر مصرف

135,440,71473.53197,396,50486.87

227,234,410الكلي مجموع184,209,651الكلي 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

2020/10/1

 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 عدد942,681,668

2المتدولة الشركات

1المرتفعة338,793,034

0المنخفضة

1المستقره69
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الشركة
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(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.19018.75االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BZII320,371,03494.60.380العراق زين مصرفBZII843,081,66889.40.380العراق زين مصرف

BLAD18,422,0005.40.190االسالمي العطاء مصرفBLAD99,600,00010.60.190االسالمي العطاء مصرف

942,681,668100.00338,793,034100.00

338,793,034الكلي مجموع942,681,668الكلي 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

2020/10/1

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


