
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد487.811,372,620,522 االغالق

29المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

7المرتفعة0.65713,482,841-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره380

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

IMOS7.3707.010-4.88الحديثة الخياطةHKAR0.7500.8209.33كربالء فنادق

HTVM5.2105.000-4.03الموصل سدBBOB0.3900.4105.13بغداد مصرف

AIRP12.50012.000-4.00الزراعية المنتجاتHSAD10.01010.3002.90السدير فندق

HNTI8.0007.700-3.75السياحية االستثماراتSNUC0.3700.3802.70للمقاوالت النخبة

HBAY89.00086.000-3.37بابل فندقIRMC12.00012.3002.50الجاهزة االلبسة

IMIB2.5502.500-1.96والدراجات المعدنيةBIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

SMOF13.50013.250-1.85االلعاب لمدن الموصلINCP2.0202.0501.49الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB486,666,37468.20.410بغداد مصرفBBOB1,219,308,43688.80.410بغداد مصرف

AISP100,870,27014.16.830البذور انتاجBIME53,396,4323.90.110االوسط الشرق مصرف

IBSD25,658,9923.63.430الغازية  بغدادIMAP20,563,0001.51.100الدوائية المنصور

IMAP22,620,7003.21.100الدوائية المنصورBSUC20,000,0001.50.400سومر مصرف

INCP15,849,8862.22.050الكيمياوية الصناعاتAISP14,733,5001.16.830البذور انتاج

SKTA14,234,3902.04.490الكرخ العاب مدينةINCP7,870,5900.62.050الكيمياوية الصناعات

BSUC8,000,0001.10.400سومر مصرفIBSD7,495,1260.53.430الغازية  بغداد

1,343,367,08497.87673,900,61294.45

713,482,841الكلي مجموع1,372,620,522الكلي 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

2020/10/14

 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 عدد12,850,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,294,500

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.1700.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BLAD2,099,50091.50.170االسالمي العطاء مصرفBLAD12,350,00096.10.170االسالمي العطاء مصرف

BROI195,0008.50.390األئتمان مصرفBROI500,0003.90.390األئتمان مصرف

12,850,000100.002,294,500100.00

2,294,500الكلي مجموع12,850,000الكلي 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

2020/10/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


