
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.331,664,805,440 االغالق

20المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة1.841,060,435,912-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

5المستقره378

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

IRMC12.70012.100-4.72الجاهزة االلبسةAIPM4.3804.8009.59اللحوم تسويق

BIIB0.4400.420-4.55االسالمي  المصرفAISP8.2008.4503.05البذور انتاج

NGIR0.8800.840-4.55للتأمين الخليجIMOS7.2007.2100.14الحديثة الخياطة

SMRI1.7501.680-4.00العقارية  المعمورةHSAD10.00010.0100.10السدير فندق

BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرف

SKTA4.4404.350-2.03الكرخ العاب مدينة

IMAP1.0701.060-0.93الدوائية 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)

BBOB568,898,23753.60.410بغداد مصرفBBOB1,395,970,47583.90.410بغداد مصرف

AISP193,188,29518.28.450البذور انتاجHKAR194,114,64111.70.810كربالء فنادق

HKAR157,232,85914.80.810كربالء فنادقAISP23,102,9951.48.450البذور انتاج

IBSD63,991,2346.03.440الغازية  بغدادIBSD18,613,4941.13.440الغازية  بغداد

AIPM18,350,5631.74.800اللحوم تسويقIMAP14,610,0000.91.060الدوائية المنصور

IMAP15,502,7001.51.060الدوائية المنصورBIIB4,370,4130.30.420االسالمي  المصرف

SKTA8,634,7500.84.350الكرخ العاب مدينةAIPM3,925,4220.24.800اللحوم تسويق

1,654,707,44099.391,025,798,63896.73

1,060,435,912الكلي مجموع1,664,805,440الكلي 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

2020/10/26

 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 عدد200,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة80,000

0المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

BROI80,000100.00.400األئتمان مصرفBROI200,000100.00.400األئتمان مصرف

200,000100.0080,000100.00

80,000الكلي مجموع200,000الكلي 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

2020/10/26

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


