
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.35االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.62548,193,842 االغالق

28المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

7المرتفعة0.27434,481,256(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره409

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

HBAG8.1508.000-1.84بغداد فندقIRMC12.10013.2009.09الجاهزة االلبسة

AISP6.9106.800-1.59البذور انتاجBNOI0.6700.7207.46االهلي المصرف

HKAR0.7900.780-1.27كربالء فنادقSMRI1.9502.0505.13العقارية  المعمورة

SKTA4.3804.330-1.14الكرخ العاب مدينةBELF0.2400.2504.17ايالف مصرف

HNTI7.7407.700-0.52السياحية االستثماراتSNUC0.3900.4002.56للمقاوالت النخبة

INCP2.1802.170-0.46الكيمياوية الصناعاتIITC9.8009.8500.51للسجاد العراقية

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)

SKTA91,631,80721.14.330الكرخ العاب مدينةBUND254,729,03046.50.060المتحد المصرف

IBSD58,662,89213.53.550الغازية  بغدادBBOB135,000,00024.60.400بغداد مصرف

BBOB54,000,00012.40.400بغداد مصرفSMRI23,479,6164.32.050العقارية  المعمورة

SMRI47,286,88210.92.050العقارية  المعمورةSKTA21,187,3643.94.330الكرخ العاب مدينة

AISP31,358,4407.26.800البذور انتاجBSUC20,000,0003.60.400سومر مصرف

INCP25,562,6005.92.170الكيمياوية الصناعاتIBSD16,613,3643.03.550الغازية  بغداد

BUND17,783,7424.10.060المتحد المصرفBIME16,002,0262.90.110االوسط الشرق مصرف

487,011,40088.84326,286,36275.10

434,481,256الكلي مجموع548,193,842الكلي 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

2020/12/8

 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 عدد401,200,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة432,170,000

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.140-6.67االسالمي 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)

BAIB432,000,000100.01.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00099.71.080العراق اسيا مصرف

BLAD170,0000.040.140االسالمي العطاء مصرفBLAD1,200,0000.30.140االسالمي العطاء مصرف

401,200,000100.00432,170,000100.00

432,170,000الكلي مجموع401,200,000الكلي 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

2020/12/8

االكثرخسارة

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


