
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.6396,168,843 االغالق

19المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

6المرتفعة2.4290,453,646-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

4المستقره147

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

HBAY88.00084.000-4.55بابل فندقHKAR0.7500.7804.00كربالء فنادق

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفIRMC11.60012.0003.45الجاهزة االلبسة

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرفSILT1.5101.5301.32البري للنقل العراقية

SMRI1.9001.860-2.11العقارية  المعمورةIMAP1.1401.1500.88الدوائية المنصور

HMAN9.2509.150-1.08المنصور فندقHBAG7.6007.6500.66بغداد فندق

IITC9.9009.800-1.01للسجاد العراقيةTASC6.8506.8900.58سيل اسيا

HSAD10.30010.200-0.97السدير 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)

IBSD21,270,95023.53.350الغازية  بغدادBUND50,000,00052.00.070المتحد المصرف

TASC20,338,85022.56.890سيل اسياIMAP14,380,00015.01.150الدوائية المنصور

IMAP16,510,20018.31.150الدوائية المنصورBIBI10,000,00010.40.250االستثمار مصرف

SMRI6,968,5007.71.860العقارية  المعمورةIBSD6,360,0006.63.350الغازية  بغداد

HBAY5,480,0506.184.000بابل فندقSMRI3,700,0003.81.860العقارية  المعمورة

IRMC4,607,0645.112.000الجاهزة االلبسةBASH3,500,0003.60.260اشور مصرف

BUND3,500,0003.90.070المتحد المصرفTASC2,933,0003.06.890سيل اسيا

90,873,00094.4978,675,61486.98

90,453,646الكلي مجموع96,168,843الكلي 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

2020/10/4

 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 عدد91,300,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة18,759,500

0المنخفضة

0المستقره41

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1900.21010.53االسالمي 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)

BLAD18,759,500100.00.210االسالمي العطاء مصرفBLAD91,300,000100.00.210االسالمي العطاء مصرف

91,300,000100.0018,759,500100.00

18,759,500الكلي مجموع91,300,000الكلي 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

2020/10/4

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


