
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

476.94االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد478.54358,420,520 االغالق

23المتدولة الشركات0.34% التغير نسبه

5المرتفعة1.60448,216,661(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره356
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( دينار)

 نسبة
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NAME0.5800.570-1.72للتأمين االمينIBPM1.8501.9505.41التغليف لمواد  بغداد

INCP2.2502.220-1.33الكيمياوية الصناعاتBIIB0.3700.3802.70االسالمي  المصرف

IMOS6.7506.700-0.74الحديثة الخياطةBBOB0.3800.3902.63بغداد مصرف

IMAP1.4501.440-0.69الدوائية المنصورSBPT19.75019.9901.22الركاب لنقل بغداد

SMRI1.7501.740-0.57العقارية  المعمورةIBSD3.4503.4700.58الغازية  بغداد

TASC7.0107.000-0.14سيل اسيا

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)

AISP157,868,25435.27.300البذور انتاجBBOB203,240,98456.70.390بغداد مصرف

IBSD82,716,77318.53.470الغازية  بغدادBSUC29,578,4748.30.400سومر مصرف

BBOB79,263,98417.70.390بغداد مصرفIMAP27,999,8177.81.440الدوائية المنصور

IMAP40,204,7369.01.440الدوائية المنصورIBSD23,921,0996.73.470الغازية  بغداد

TASC38,710,7108.67.000سيل اسياAISP21,617,0456.07.300البذور انتاج

BSUC11,831,3902.60.400سومر مصرفBGUC10,600,0003.00.130الخليج مصرف

INCP11,142,0002.52.220الكيمياوية الصناعاتBCOI10,000,0002.80.440التجاري المصرف

326,957,41991.22421,737,84694.09

448,216,661الكلي مجموع358,420,520الكلي 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

2020/11/24

 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
 

70المدرجة الشركات عدد2,146,500

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,269,665

1المنخفضة

1المستقره4
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BLAD0.1500.140-6.67االسالمي العطاء مصرف
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 سعر
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BIDB1,171,66592.30.810الدولي التنمية مصرفBIDB1,446,50067.40.810الدولي التنمية مصرف

BLAD98,0007.70.140االسالمي العطاء مصرفBLAD700,00032.60.140االسالمي العطاء مصرف

2,146,500100.001,269,665100.00

1,269,665الكلي مجموع2,146,500الكلي 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

2020/11/24

 خسارة 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


