
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.14449,738,262 االغالق

26المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

5المرتفعة2.43508,188,781-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره423
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( دينار)

 نسبة
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BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

HKAR0.8200.780-4.88كربالء فنادقAISP6.8507.0502.92البذور انتاج

HNTI8.0007.750-3.12السياحية االستثماراتSMOF12.74013.0002.04االلعاب لمدن الموصل

HSAD10.30010.000-2.91السدير فندقSKTA4.3304.3901.39الكرخ العاب مدينة

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفIMOS6.3306.3500.32الحديثة الخياطة

HBAY85.00083.000-2.35بابل فندق

BIIB0.4400.430-2.27االسالمي  المصرف

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)

IBSD149,188,14129.43.420الغازية  بغدادBBOB296,309,45965.90.400بغداد مصرف

BBOB116,856,18423.00.400بغداد مصرفIBSD44,093,6569.83.420الغازية  بغداد

AISP113,148,93522.37.050البذور انتاجBIME28,150,9306.30.100االوسط الشرق مصرف

TASC20,176,4504.07.010سيل اسياBSUC20,000,0004.40.400سومر مصرف

SKTA18,916,6473.74.390الكرخ العاب مدينةAISP16,056,6233.67.050البذور انتاج

IMOS16,392,2803.26.350الحديثة الخياطةBGUC12,450,0002.80.140الخليج مصرف

HNTI15,693,7503.17.750السياحية االستثماراتSKTA4,400,3191.04.390الكرخ العاب مدينة

421,460,98793.71450,372,38788.62

508,188,781الكلي مجموع449,738,262الكلي 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

2020/10/19

 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 عدد500,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة75,000

0المنخفضة
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BLAD0.1400.1507.14االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
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BLAD75,000100.00.150االسالمي العطاء مصرفBLAD500,000100.00.150االسالمي العطاء مصرف

500,000100.0075,000100.00

75,000الكلي مجموع500,000الكلي 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

2020/10/19

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


