
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.9622,939,806,198 االغالق

27المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

7المرتفعة1.203,139,485,453-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

4المستقره458

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

BNOR0.1100.100-9.09الشمال مصرفNAME0.4800.5106.25للتأمين االمين

AIRP13.00012.350-5.00الزراعية المنتجاتHBAY80.00085.0006.25بابل فندق

HTVM5.2204.960-4.98الموصل سدBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

IMOS7.0506.710-4.82الحديثة الخياطةSILT1.5201.5501.97البري للنقل العراقية

AISP8.0307.650-4.73البذور انتاجSMRI1.6701.6800.60العقارية  المعمورة

HKAR0.8900.850-4.49كربالء فنادقINCP2.0302.0400.49الكيمياوية الصناعات

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفSMOF13.11013.1500.31االلعاب لمدن الموصل

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)

BNOR2,135,116,77968.00.100الشمال مصرفBNOR21,355,542,79493.10.100الشمال مصرف

BBOB530,975,96216.90.390بغداد مصرفBBOB1,360,772,9805.90.390بغداد مصرف

AISP204,268,1056.57.650البذور انتاجNAME61,000,0000.30.510للتأمين االمين

IBSD143,867,1564.63.400الغازية  بغدادIBSD42,307,3040.23.400الغازية  بغداد

NAME31,110,0001.00.510للتأمين االمينBSUC29,457,4870.10.400سومر مصرف

SKTA20,269,8000.64.300الكرخ العاب مدينةAISP26,174,5450.17.650البذور انتاج

BSUC11,782,9950.40.400سومر مصرفBCOI24,100,0000.10.450التجاري المصرف

22,899,355,11099.823,077,390,79798.02

3,139,485,453الكلي مجموع22,939,806,198الكلي 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

2020/10/28

 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 عدد10,250,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,599,500

2المنخفضة

0المستقره6

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

BLAD0.1600.150-6.25االسالمي العطاء مصرفNDSA0.3600.43019.44للتأمين السالم دار

BROI0.4000.390-2.50األئتمان 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)

BLAD1,500,00093.80.150االسالمي العطاء مصرفBLAD10,000,00097.60.150االسالمي العطاء مصرف

BROI78,0004.90.390األئتمان مصرفBROI200,0002.00.390األئتمان مصرف

NDSA21,5001.30.430للتأمين السالم دارNDSA50,0000.50.430للتأمين السالم دار

10,250,000100.001,599,500100.00

1,599,500الكلي مجموع10,250,000الكلي 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

2020/10/28

 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


