
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.14االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.15522,521,433 االغالق

25المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

7المرتفعة1.01441,342,388(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره381

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

BASH0.2500.240-4.00اشور مصرفHKAR0.7800.8205.13كربالء فنادق

SKTA4.3904.300-2.05الكرخ العاب مدينةIMOS6.3506.6003.94الحديثة الخياطة

HBAY83.00082.000-1.20بابل فندقAISP7.0507.2402.70البذور انتاج

HPAL9.0008.900-1.11فلسطين فندقBBOB0.4000.4102.50بغداد مصرف

IKLV1.3601.3700.74اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.4203.4400.58الغازية  بغداد

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)

IBSD133,482,83030.23.440الغازية  بغدادBIME187,620,55435.90.110االوسط الشرق مصرف

AISP99,890,50022.67.240البذور انتاجBBOB156,298,76529.90.410بغداد مصرف

BBOB64,076,49414.50.410بغداد مصرفNAME60,668,86211.60.490للتأمين االمين

NAME29,727,7426.70.490للتأمين االمينIBSD39,085,0007.53.440الغازية  بغداد

IMAP23,304,6405.31.090الدوائية المنصورBSUC22,000,0004.20.400سومر مصرف

BIME20,638,2614.70.110االوسط الشرق مصرفIMAP21,296,0004.11.090الدوائية المنصور

IMOS16,123,2803.76.600الحديثة الخياطةAISP13,855,0612.77.240البذور انتاج

500,824,24295.85387,243,74787.74

441,342,388الكلي مجموع522,521,433الكلي 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

2020/10/20

 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 عدد6,500,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة995,000

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.1606.67االسالمي 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)

BLAD995,000100.00.160االسالمي العطاء مصرفBLAD6,500,000100.00.160االسالمي العطاء مصرف

6,500,000100.00995,000100.00

995,000الكلي مجموع6,500,000الكلي 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

2020/10/20

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


