
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.70االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.09740,318,875 االغالق

20المتدولة الشركات0.75-% التغير نسبه

3المرتفعة3.61508,419,082-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره413
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر
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% التغير
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 رمز

الشركة
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.1300.120-7.69الموصل مصرفBELF0.2200.2304.55ايالف مصرف

BBOB0.4200.400-4.76بغداد مصرفNAME0.5200.5301.92للتأمين االمين

TASC6.8506.570-4.09سيل اسياIMAP1.3701.3901.46الدوائية المنصور

INCP2.2602.200-2.65الكيمياوية الصناعات

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرف

IBSD3.4103.370-1.17الغازية  بغداد

AIPM4.6504.600-1.08اللحوم تسويق

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)

BBOB204,350,00040.20.400بغداد مصرفBBOB509,400,00068.80.400بغداد مصرف

TASC127,752,90725.16.570سيل اسياBMFI93,500,00012.60.120الموصل مصرف

SKTA60,300,45011.94.330الكرخ العاب مدينةTASC19,507,7052.66.570سيل اسيا

IMAP25,542,4005.01.390الدوائية المنصورIMAP18,770,0002.51.390الدوائية المنصور

IBSD23,875,7654.73.370الغازية  بغدادBIME18,000,4322.40.110االوسط الشرق مصرف

INCP21,010,5004.12.200الكيمياوية الصناعاتBMNS15,400,0002.10.580المنصور مصرف

BMFI11,220,0002.20.120الموصل مصرفSKTA13,982,0001.94.330الكرخ العاب مدينة

688,560,13793.01474,052,02193.24

508,419,082الكلي مجموع740,318,875الكلي 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

2020/11/16

 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 عدد4,300,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة719,000

1المنخفضة

0المستقره4
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الشركة اسم

 رمز
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BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرفNDSA0.4300.4504.65للتأمين السالم دار

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)

BLAD674,00093.70.160االسالمي العطاء مصرفBLAD4,200,00097.70.160االسالمي العطاء مصرف

NDSA45,0006.30.450للتأمين السالم دارNDSA100,0002.30.450للتأمين السالم دار

4,300,000100.00719,000100.00

719,000الكلي مجموع4,300,000الكلي 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

2020/11/16

 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


