
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.10االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد480.8015,347,403,818 االغالق

23المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

5المرتفعة1.306,721,583,833-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره436

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AISP7.1006.850-3.52البذور انتاجBNOI0.6500.6703.08االهلي المصرف

NAME0.5700.550-3.51للتأمين االمينBIIB0.3800.3902.63االسالمي  المصرف

INCP2.2002.130-3.18الكيمياوية الصناعاتIBPM1.9502.0002.56التغليف لمواد  بغداد

HBAY81.00079.000-2.47بابل فندقSBPT19.99020.5002.55الركاب لنقل بغداد

SKTA4.4704.420-1.12الكرخ العاب مدينةIMOS6.6306.6500.30الحديثة الخياطة

IMAP1.4701.460-0.68الدوائية المنصور

IBSD3.5403.520-0.56الغازية  بغداد

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)

BIIB5,850,078,00087.00.390االسالمي  المصرفBIIB15,000,200,00097.70.390االسالمي  المصرف

IBSD403,806,9006.03.520الغازية  بغدادIBSD115,765,0000.83.520الغازية  بغداد

AISP111,091,6001.76.850البذور انتاجBBOB101,073,9370.70.400بغداد مصرف

AIRP90,099,4641.314.000الزراعية المنتجاتIMAP50,772,3260.31.460الدوائية المنصور

IMAP74,220,3191.11.460الدوائية المنصورAISP16,002,0000.16.850البذور انتاج

SKTA48,678,3000.74.420الكرخ العاب مدينةINCP15,450,0000.12.130الكيمياوية الصناعات

BBOB40,429,5750.60.400بغداد مصرفSKTA10,900,0000.14.420الكرخ العاب مدينة

15,310,163,26399.766,618,404,15898.46

6,721,583,833الكلي مجموع15,347,403,818الكلي 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

2020/11/30

 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
 

47المدرجة الشركات عدد2,004,197,594

4المتدولة الشركات

1المرتفعة2,002,848,922

1المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.3801.110-19.57االنشائية  الخازرBROI0.3900.4002.56العراقي االئتمان 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)
 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME2,000,200,00099.81.000

 العراق امين مصرف

االسالمي
BAME2,000,200,00099.91.000

IKHC2,105,1140.11.110االنشائية  الخازرIKHC1,888,0760.11.110االنشائية  الخازر

BROI363,8070.00.400العراقي االئتمان مصرفBLAD1,200,0000.10.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD180,0000.00.150االسالمي العطاء مصرفBROI909,5180.00.400العراقي االئتمان مصرف

2,004,197,594100.002,002,848,922100.00

2,002,848,922الكلي مجموع2,004,197,594الكلي 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

2020/11/30

 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


