
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

477.09االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد479.151,036,306,992 االغالق

24المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

6المرتفعة2.061,546,959,223(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره353

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

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرفHBAG7.5007.9005.33بغداد فندق

BNOI0.6500.640-1.54االهلي المصرفIBPM1.8001.8502.78التغليف لمواد  بغداد

SMRI1.7001.680-1.18العقارية  المعمورةIMAP1.3901.4202.16الدوائية المنصور

AIPM4.6004.550-1.09اللحوم تسويقIBSD3.3703.4402.08الغازية  بغداد

SKTA4.3304.300-0.69الكرخ العاب مدينةTASC6.5706.6501.22سيل اسيا

INCP2.2002.2100.45الكيمياوية الصناعات

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)

BCIH1,145,000,00074.02.290جيهان مصرفBCIH500,000,00048.22.290جيهان مصرف

INCP86,887,0005.62.210الكيمياوية الصناعاتBBOB209,200,00020.20.400بغداد مصرف

BBOB83,680,0005.40.400بغداد مصرفBGUC72,793,8667.00.130الخليج مصرف

IMAP60,483,7563.91.420الدوائية المنصورBIBI56,250,0005.40.240االستثمار مصرف

IBSD58,141,5893.83.440الغازية  بغدادBMFI50,253,0354.80.120الموصل مصرف

TASC39,808,4762.66.650سيل اسياIMAP43,038,5824.21.420الدوائية المنصور

SKTA16,266,6701.14.300الكرخ العاب مدينةINCP39,800,0003.82.210الكيمياوية الصناعات

971,335,48393.731,490,267,49196.34

1,546,959,223الكلي مجموع1,036,306,992الكلي 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

2020/11/17

 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 عدد2,001,900,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة1,994,502,000

0المنخفضة

3المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.4500.4806.67للتأمين 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)

BMUI1,990,200,00099.81.000االسالمي المستشار مصرفBMUI1,990,200,00099.41.000االسالمي المستشار مصرف

BROI4,016,0000.20.390األئتمان مصرفBROI10,300,0000.50.390األئتمان مصرف

BLAD192,0000.010.160االسالمي العطاء مصرفBLAD1,200,0000.10.160االسالمي العطاء مصرف

NDSA94,0000.0050.480للتأمين السالم دارNDSA200,0000.010.480للتأمين السالم دار

2,001,900,000100.001,994,502,000100.00

1,994,502,000الكلي مجموع2,001,900,000الكلي 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

2020/11/17

ربحية 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


