
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.33االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.161,054,709,054 االغالق

27المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

7المرتفعة1.17812,185,188-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره436

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفHKAR0.8100.8909.88كربالء فنادق

AISP8.4508.030-4.97البذور انتاجAIRP12.00013.0008.33الزراعية المنتجات

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفHSAD10.01010.7006.89السدير فندق

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفAIPM4.8005.0004.17اللحوم تسويق

IMOS7.2107.050-2.22الحديثة الخياطةIMIB2.5002.6004.00والدراجات المعدنية

SILT1.5401.520-1.30البري للنقل العراقيةBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

HBAG8.1008.000-1.23بغداد فندقSKTA4.3504.4702.76الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB250,401,24030.80.400بغداد مصرفBBOB625,966,44059.30.400بغداد مصرف

HKAR225,763,95227.80.890كربالء فنادقHKAR270,338,34825.60.890كربالء فنادق

AISP188,493,29523.28.030البذور انتاجBIME65,486,7506.20.110االوسط الشرق مصرف

IBSD43,245,4015.33.440الغازية  بغدادAISP22,902,7972.28.030البذور انتاج

TASC34,509,9404.27.000سيل اسياBSUC19,875,4721.90.400سومر مصرف

AIPM27,778,9003.45.000اللحوم تسويقIBSD12,575,6371.23.440الغازية  بغداد

BSUC7,950,1891.00.400سومر مصرفBASH6,000,0000.60.250اشور مصرف

1,023,145,44497.01778,142,91895.81

812,185,188الكلي مجموع1,054,709,054الكلي 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

2020/10/27

 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 عدد250,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة64,500

0المنخفضة

2المستقره2

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)

SAEI32,50050.40.650العقارية لالستثمارات االمينBLAD200,00080.00.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD32,00049.60.160االسالمي العطاء مصرفSAEI50,00020.00.650العقارية لالستثمارات االمين

250,000100.0064,500100.00

64,500الكلي مجموع250,000الكلي 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

2020/10/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


