
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

479.72االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.07119,543,650 االغالق

19المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

8المرتفعة1.35296,864,760(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره315

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

BIME0.1100.100-9.09االوسط الشرق مصرفSMRI1.7401.9009.20العقارية  المعمورة

INCP2.1902.170-0.91الكيمياوية الصناعاتSBPT19.95020.7504.01الركاب لنقل بغداد

SMOF13.00012.950-0.38االلعاب لمدن الموصلAIPM4.5804.7002.62اللحوم تسويق

SKTA4.4104.400-0.23الكرخ العاب مدينةBMNS0.5700.5801.75المنصور مصرف

HNTI7.7507.740-0.13السياحية االستثماراتAISP6.8506.9000.73البذور انتاج

IBSD3.5303.5500.57الغازية  بغداد

IMOS6.6906.7000.15الحديثة الخياطة

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)

IBSD110,257,96737.13.550الغازية  بغدادIBSD31,217,45026.13.550الغازية  بغداد

SKTA45,389,00615.34.400الكرخ العاب مدينةSMRI17,013,88314.21.900العقارية  المعمورة

SMRI30,419,18310.21.900العقارية  المعمورةBBOB16,113,14313.50.390بغداد مصرف

AISP29,497,1409.96.900البذور انتاجSKTA10,308,3198.64.400الكرخ العاب مدينة

HNTI13,928,2004.77.740السياحية االستثماراتBMFI10,000,0008.40.120الموصل مصرف

IMAP11,745,0004.01.450الدوائية المنصورIMAP8,100,0006.81.450الدوائية المنصور

SBPT10,770,0993.620.750الركاب لنقل بغدادBCOI7,650,0006.40.440التجاري المصرف

100,402,79583.99252,006,59684.89

296,864,760الكلي مجموع119,543,650الكلي 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

2020/12/6

 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 عدد301,340,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة369,730,600

1المنخفضة

2المستقره6

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

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفBLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء 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)

BAIB319,680,00086.51.080العراق اسيا مصرفBAIB296,000,00098.21.080العراق اسيا مصرف

IMCI49,200,00013.361.500الكيماوية الصنائعBLAD4,000,0001.30.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD640,0000.20.160االسالمي العطاء مصرفIMCI800,0000.361.500الكيماوية الصنائع

BROI210,6000.10.390األئتمان مصرفBROI540,0000.20.390األئتمان مصرف

301,340,000100.00369,730,600100.00

369,730,600الكلي مجموع301,340,000الكلي 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

2020/12/6

 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


