
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.18االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.18177,105,191 االغالق

20المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

6المرتفعة2.00309,260,186(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره191

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF16.00013.850-13.44االلعاب لمدن الموصلIMOS6.0006.60010.00الحديثة الخياطة

INCP2.1002.020-3.81الكيمياوية الصناعاتBIIB0.4200.4404.76االسالمي  المصرف

HBAY86.00085.000-1.16بابل فندقSMRI1.7601.8002.27العقارية  المعمورة

SILT1.5501.540-0.65البري للنقل العراقيةIBSD3.3503.3800.90الغازية  بغداد

HMAN9.1009.050-0.55المنصور فندقIKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

TASC6.9006.9200.29سيل اسيا

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)

IBSD154,510,91650.03.380الغازية  بغدادIBPM47,444,44426.81.800التغليف لمواد  بغداد

IBPM85,399,99927.61.800التغليف لمواد  بغدادIBSD46,215,00026.13.380الغازية  بغداد

IMAP13,145,8004.31.140الدوائية المنصورBUND25,000,00014.10.070المتحد المصرف

TASC12,531,5804.16.920سيل اسياBSUC16,000,0009.00.400سومر مصرف

SMOF9,486,8833.113.850االلعاب لمدن الموصلIMAP11,470,0006.51.140الدوائية المنصور

BSUC6,400,0002.10.400سومر مصرفBNOI8,411,5524.70.650االهلي المصرف

BNOI5,467,5091.80.650االهلي المصرفBBAY6,000,0003.40.080بابل مصرف

160,540,99690.65286,942,68692.78

309,260,186الكلي مجموع177,105,191الكلي 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

2020/10/7

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد1,061,893,337

4المتدولة الشركات

0المرتفعة1,008,128,067

2المنخفضة

2المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

NDSA0.6400.520-18.75للتأمين السالم دار

BLAD0.1500.140-6.67االسالمي 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)

BAME1,000,200,00099.21.000االسالمي العراق امين مصرفBAME1,000,200,00094.21.000االسالمي العراق امين مصرف

BLAD7,873,1560.80.140االسالمي العطاء مصرفBLAD61,562,7405.80.140االسالمي العطاء مصرف

BROI39,0000.0040.390العراقي االئتمان مصرفBROI100,0000.010.390العراقي االئتمان مصرف

NDSA15,9100.0020.520للتأمين السالم دارNDSA30,5970.0030.520للتأمين السالم دار

1,061,893,337100.001,008,128,067100.00

1,008,128,067الكلي مجموع1,061,893,337الكلي 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

2020/10/7

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


