
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.46134,154,135 االغالق

25المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

3المرتفعة0.73442,557,469-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره361

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HKAR0.7800.750-3.85كربالء فنادقIMOS7.2607.7506.75الحديثة الخياطة

BASH0.2700.260-3.70اشور مصرفSKTA4.4604.5902.91الكرخ العاب مدينة

SMRI1.7701.720-2.82العقارية  المعمورةAISP6.6906.7701.20البذور انتاج

HBAY86.00084.000-2.33بابل فندق

TASC7.1407.020-1.68سيل اسيا

IKLV1.4101.390-1.42اللقاحات النتاج الكندي

IMAP1.1401.130-0.88الدوائية المنصور

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)

AISP269,657,95060.96.770البذور انتاجAISP38,930,23829.06.770البذور انتاج

IBSD43,187,3409.83.460الغازية  بغدادBUND16,000,00011.90.070المتحد المصرف

TASC40,007,3609.07.020سيل اسياIBSD12,497,0009.33.460الغازية  بغداد

SKTA38,139,2508.64.590الكرخ العاب مدينةBSUC12,000,0008.90.400سومر مصرف

SMRI15,751,9393.61.720العقارية  المعمورةIMAP9,500,0007.11.130الدوائية المنصور

IMAP10,670,5002.41.130الدوائية المنصورSMRI9,170,9006.81.720العقارية  المعمورة

BSUC4,800,0001.10.400سومر مصرفSKTA8,330,0006.24.590الكرخ العاب مدينة

106,428,13879.33422,214,33995.40

442,557,469الكلي مجموع134,154,135الكلي 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

2020/10/12

 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 عدد45,802,782

2المتدولة الشركات

1المرتفعة8,180,196

1المنخفضة

0المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.5200.430-17.31للتأمين السالم دارBLAD0.1600.18012.50االسالمي 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)

BLAD8,136,00099.50.180االسالمي العطاء مصرفBLAD45,700,00099.80.180االسالمي العطاء مصرف

NDSA44,1960.50.430للتأمين السالم دارNDSA102,7820.20.430للتأمين السالم دار

45,802,782100.008,180,196100.00

8,180,196الكلي مجموع45,802,782الكلي 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

2020/10/12

 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


