
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.14االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.59145,652,097 االغالق

19المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

2المرتفعة0.55227,952,588-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره240
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الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM4.8004.610-3.96اللحوم تسويقSMRI1.7001.7301.76العقارية  المعمورة

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفHBAY82.00083.0001.22بابل فندق

AISP7.9007.730-2.15البذور انتاج

IITC9.4509.300-1.59للسجاد العراقية

IMOS7.0106.900-1.57الحديثة الخياطة

BNOI0.6500.640-1.54االهلي المصرف

TASC7.0607.010-0.71سيل اسيا

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)

TASC61,045,42026.87.010سيل اسياBBOB49,000,00033.60.400بغداد مصرف

AISP58,939,28525.97.730البذور انتاجBCOI34,255,62823.50.440التجاري المصرف

IBSD31,355,88713.83.400الغازية  بغدادBSUC20,000,00013.70.400سومر مصرف

BBOB19,600,0008.60.400بغداد مصرفIBSD9,220,2616.33.400الغازية  بغداد

BCOI15,072,4766.60.440التجاري المصرفTASC8,716,0006.07.010سيل اسيا

BSUC8,000,0003.50.400سومر مصرفAISP7,582,5555.27.730البذور انتاج

IMOS7,079,2503.16.900الحديثة الخياطةBNOI4,216,0102.90.640االهلي المصرف

132,990,45491.31201,092,31888.22

227,952,588الكلي مجموع145,652,097الكلي 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

2020/11/3

 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 عدد29,960,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,521,200

1المنخفضة

2المستقره14
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 رمز

الشركة
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 السابق
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 سعر
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(دينار)

 نسبة

% التغير

BZII0.3800.370-2.63العراق زين مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BLAD4,485,00099.20.150االسالمي العطاء مصرفBLAD29,900,00099.80.150االسالمي العطاء مصرف

SAEI32,5000.70.650العقارية  االمينSAEI50,0000.20.650العقارية  االمين

BZII3,7000.10.370العراق زين مصرفBZII10,0000.00.370العراق زين مصرف

29,960,000100.004,521,200100.00

4,521,200الكلي مجموع29,960,000الكلي 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

2020/11/3

خسارة 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


