
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد476.78506,595,939 االغالق

20المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

5المرتفعة1.41595,319,692-(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره359

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

AISP8.2507.200-12.73البذور انتاجTASC6.8706.9701.46سيل اسيا

BSUC0.4100.400-2.44سومر مصرفIMAP1.4701.4800.68الدوائية المنصور

SKTA4.3204.3400.46الكرخ العاب مدينة

IBSD3.4403.4500.29الغازية  بغداد

AIPM4.6004.6100.22اللحوم 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)

AISP140,877,09123.77.200البذور انتاجBBOB299,070,39059.00.400بغداد مصرف

BBOB119,628,15620.10.400بغداد مصرفBIME45,684,5239.00.110االوسط الشرق مصرف

IBSD85,679,78014.43.450الغازية  بغدادIMAP32,212,0006.41.480الدوائية المنصور

TASC81,072,94013.66.970سيل اسياBMNS28,459,2605.60.570المنصور مصرف

HBAG66,278,36911.17.900بغداد فندقIBSD24,962,8004.93.450الغازية  بغداد

IMAP47,687,2108.01.480الدوائية المنصورAISP19,729,3853.97.200البذور انتاج

INCP18,010,1003.02.230الكيمياوية الصناعاتTASC11,672,0002.36.970سيل اسيا

461,790,35891.16559,233,64793.94

595,319,692الكلي مجموع506,595,939الكلي 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

2020/11/22

 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 عدد8,905,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة1,849,500

0المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

BLAD1,262,00068.20.160االسالمي العطاء مصرفBLAD8,200,00092.10.160االسالمي العطاء مصرف

IMCI307,50016.661.500الكيماوية الصنائعBROI700,0007.90.400األئتمان مصرف

BROI280,00015.10.400األئتمان مصرفIMCI5,0000.161.500الكيماوية الصنائع

8,905,000100.001,849,500100.00

1,849,500الكلي مجموع8,905,000الكلي 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

2020/11/22

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


