
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

478.54االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.03507,559,844 االغالق

22المتدولة الشركات0.52% التغير نسبه

12المرتفعة2.49556,562,796(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

7المستقره383

الشركة اسم
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(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة
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(دينار)
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HKAR0.8500.810-4.71كربالء فنادقHNTI7.7508.0003.23السياحية االستثمارات

AIPM4.7004.650-1.06اللحوم تسويقIMAP1.4401.4802.78الدوائية المنصور

AISP7.3007.280-0.27البذور انتاجBBOB0.3900.4002.56بغداد مصرف

IITC9.6009.8002.08للسجاد العراقية

BMNS0.5700.5801.75المنصور مصرف

IMOS6.7006.8001.49الحديثة الخياطة

INCP2.2202.2501.35الكيمياوية 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)

IBSD134,419,61624.23.490الغازية  بغدادBBOB301,000,00059.30.400بغداد مصرف

BBOB120,400,00021.60.400بغداد مصرفIMAP55,768,00011.01.480الدوائية المنصور

AISP84,111,79515.17.280البذور انتاجIBSD38,538,8907.63.490الغازية  بغداد

IMAP82,248,67014.81.480الدوائية المنصورBMFI25,200,0005.00.120الموصل مصرف

TASC45,709,5008.27.000سيل اسياBSUC20,000,0003.90.400سومر مصرف

INCP19,706,6223.52.250الكيمياوية الصناعاتAISP11,524,8042.37.280البذور انتاج

IMOS11,468,7502.16.800الحديثة الخياطةBGUC10,010,0002.00.130الخليج مصرف

462,041,69491.03498,064,95389.49

556,562,796الكلي مجموع507,559,844الكلي 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

2020/11/25

 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 عدد12,227,725

2المتدولة الشركات

1المرتفعة6,130,191

0المنخفضة

1المستقره8
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الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر
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% التغير

BLAD0.1400.1507.14االسالمي العطاء مصرف
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VAMF5,373,79187.70.750لالستثمار االمينVAMF7,165,05458.60.750لالستثمار االمين

BLAD756,40112.30.150االسالمي العطاء مصرفBLAD5,062,67141.40.150االسالمي العطاء مصرف

12,227,725100.006,130,191100.00

6,130,191الكلي مجموع12,227,725الكلي 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

2020/11/25

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


