
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.15االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.84263,688,445 االغالق

22المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

6المرتفعة0.31298,597,921-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره372

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

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفAIPM4.5504.6502.20اللحوم تسويق

IMOS6.8006.680-1.76الحديثة الخياطةIMAP1.4201.4502.11الدوائية المنصور

BNOI0.6400.630-1.56االهلي المصرفTASC6.6506.7601.65سيل اسيا

IITC9.5009.6501.58للسجاد العراقية

INCP2.2102.2300.90الكيمياوية الصناعات

SMRI1.6801.6900.60العقارية  المعمورة

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)

IMAP127,360,97942.71.450الدوائية المنصورIMAP88,436,00633.51.450الدوائية المنصور

TASC52,896,98417.76.760سيل اسياBIME85,498,55732.40.110االوسط الشرق مصرف

INCP33,358,50011.22.230الكيمياوية الصناعاتBASH15,233,0435.80.240اشور مصرف

IBSD27,763,9009.33.440الغازية  بغدادINCP14,900,0005.72.230الكيمياوية الصناعات

SMRI15,625,5135.21.690العقارية  المعمورةBIBI13,000,0004.90.230االستثمار مصرف

BIME9,404,8413.10.110االوسط الشرق مصرفBMFI10,600,0004.00.120الموصل مصرف

IITC8,503,0002.89.650للسجاد العراقيةSMRI9,297,6143.51.690العقارية  المعمورة

236,965,22089.87274,913,71692.07

298,597,921الكلي مجموع263,688,445الكلي 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

2020/11/18

 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 عدد146,405,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة215,882,500

2المنخفضة

0المستقره8

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

VAMF0.8800.750-14.77لالستثمار االمينIMCI60.00061.5002.50الكيماوية الصنائع

BLAD0.1600.140-12.50االسالمي العطاء 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)

IMCI117,157,50054.361.500الكيماوية الصنائعVAMF128,500,00087.80.750لالستثمار االمين

VAMF96,375,00044.60.750لالستثمار االمينBLAD16,000,00010.90.140االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,350,0001.10.140االسالمي العطاء مصرفIMCI1,905,0001.361.500الكيماوية الصنائع

146,405,000100.00215,882,500100.00

215,882,500الكلي مجموع146,405,000الكلي 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

2020/11/18

 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


