
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.84االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.19558,801,251 االغالق

24المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

6المرتفعة0.65421,270,413-(نقطه)التغير مقدار
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BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفNAME0.5300.5503.77للتأمين االمين

BIIB0.3800.370-2.63االسالمي  المصرفBSUC0.4000.4102.50سومر مصرف

AIPM4.6504.600-1.08اللحوم تسويقTASC6.7606.8701.63سيل اسيا

IITC9.6509.600-0.52للسجاد العراقيةIMAP1.4501.4701.38الدوائية المنصور

IMOS6.6806.7501.05الحديثة الخياطة

SKTA4.3004.3200.47الكرخ العاب مدينة
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BBOB145,420,3670.30.400بغداد مصرفBBOB363,550,91865.10.400بغداد مصرف

IBSD81,295,4190.23.440الغازية  بغدادBGUC46,027,6588.20.130الخليج مصرف

IMAP60,141,3500.11.470الدوائية المنصورIMAP41,005,0007.31.470الدوائية المنصور

TASC52,197,3600.16.870سيل اسياIBSD23,648,3794.23.440الغازية  بغداد

SKTA29,691,0860.14.320الكرخ العاب مدينةBUND20,750,0003.70.060المتحد المصرف

INCP19,599,0570.02.230الكيمياوية الصناعاتBIME16,200,0002.90.110االوسط الشرق مصرف

BGUC5,983,5960.00.130الخليج مصرفNAME10,100,0001.80.550للتأمين االمين

521,281,95593.29394,328,23593.60

421,270,413الكلي مجموع558,801,251الكلي 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

2020/11/19

 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 عدد6,414,720

2المتدولة الشركات

1المرتفعة44,810,280
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BLAD0.1400.1507.14االسالمي العطاء مصرف
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IMCI43,955,28098.161.500الكيماوية الصنائعBLAD5,700,00088.90.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD855,0001.90.150االسالمي العطاء مصرفIMCI714,72011.161.500الكيماوية الصنائع

6,414,720100.0044,810,280100.00

44,810,280الكلي مجموع6,414,720الكلي 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

2020/11/19

ربحية 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


