
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.351,251,409,600 االغالق

29المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

6المرتفعة0.54720,335,252(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره448

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفHPAL8.4009.0007.14فلسطين فندق

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفHNTI7.7008.0003.90السياحية االستثمارات

IMOS7.0106.660-4.99الحديثة الخياطةBBOB0.4100.4202.44بغداد مصرف

BIIB0.4600.450-2.17االسالمي  المصرفIMIB2.5002.5502.00والدراجات المعدنية

IKLV1.3801.360-1.45اللقاحات النتاج الكنديSMOF13.25013.4001.13االلعاب لمدن الموصل

SILT1.5201.500-1.32البري للنقل العراقيةIBSD3.4303.4500.58الغازية  بغداد

HBAY86.00085.000-1.16بابل 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)

BBOB440,361,14361.10.420بغداد مصرفBBOB1,039,859,86583.10.420بغداد مصرف

AISP70,474,1159.86.830البذور انتاجBIME72,000,0005.80.110االوسط الشرق مصرف

TASC59,170,4128.27.020سيل اسياIMAP32,822,1542.61.090الدوائية المنصور

IBSD54,072,8317.53.450الغازية  بغدادBSUC30,000,0002.40.400سومر مصرف

IMAP35,428,0374.91.090الدوائية المنصورBASH18,152,0001.50.260اشور مصرف

BSUC12,000,0001.70.400سومر مصرفIBSD15,746,4771.33.450الغازية  بغداد

BIME7,920,0001.10.110االوسط الشرق مصرفAISP10,320,5000.86.830البذور انتاج

1,218,900,99697.40679,426,53994.32

720,335,252الكلي مجموع1,251,409,600الكلي 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

2020/10/15

 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 عدد1,011,607,142

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,001,839,143

1المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.150-11.76االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

 ) الكلي

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)
 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME1,000,000,00098.91.000

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME1,000,000,00099.81.000

BLAD1,839,1430.20.150االسالمي العطاء مصرفBLAD11,607,1421.10.150االسالمي العطاء مصرف

1,011,607,142100.001,001,839,143100.00

1,001,839,143الكلي مجموع1,011,607,142الكلي 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

2020/10/15

 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


