
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.85االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد477.17206,895,994 االغالق

23المتدولة الشركات0.49% التغير نسبه

8المرتفعة2.32258,021,882(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره274

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

HKAR0.7900.760-3.80كربالء فنادقSNUC0.3900.4002.56للمقاوالت النخبة

NAME0.5300.510-3.77للتأمين االمينBCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

SBPT20.50020.000-2.44الركاب لنقل بغدادIBSD3.4003.4501.47الغازية  بغداد

IMOS6.6906.600-1.35الحديثة الخياطةINCP2.1702.1900.92الكيمياوية الصناعات

IMAP1.4501.440-0.69الدوائية المنصورHBAY79.50080.0000.63بابل فندق

SKTA4.4004.370-0.68الكرخ العاب مدينةHBAG7.9207.9500.38بغداد فندق

HNTI7.7907.750-0.51السياحية االستثماراتTASC6.9306.9500.29سيل 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)

IBSD88,296,90934.23.450الغازية  بغدادBBOB48,142,77923.30.390بغداد مصرف

SKTA51,310,85219.94.370الكرخ العاب مدينةBIME46,350,00522.40.110االوسط الشرق مصرف

IMAP20,357,6237.91.440الدوائية المنصورIBSD25,868,36512.53.450الغازية  بغداد

BBOB18,775,6847.30.390بغداد مصرفBMFI17,000,0008.20.120الموصل مصرف

AISP17,574,3506.86.860البذور انتاجIMAP14,113,8786.81.440الدوائية المنصور

TASC16,328,4096.36.950سيل اسياBSUC12,000,0005.80.400سومر مصرف

INCP9,431,1213.72.190الكيمياوية الصناعاتSKTA11,702,1145.74.370الكرخ العاب مدينة

175,177,14184.67222,074,94886.07

258,021,882الكلي مجموع206,895,994الكلي 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

2020/12/2

 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 عدد400,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة432,000,000

1المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.080-1.82العراق اسيا 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)

BAIB432,000,000100.01.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,000100.01.080العراق اسيا مصرف

400,000,000100.00432,000,000100.00

432,000,000الكلي مجموع400,000,000الكلي 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

2020/12/2

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


