
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

480.30االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد483.20510,178,422 االغالق

28المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

6المرتفعة2.90467,054,200(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

18المستقره376
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 االغالق سعر

 السابق

(دينار)
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% التغير
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 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP13.50013.310-1.41الزراعية المنتجاتBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

AISP6.7006.650-0.75البذور انتاجBNOI0.8300.8806.02االهلي المصرف

INCP2.1502.140-0.47الكيمياوية الصناعاتBIBI0.2200.2304.55االستثمار مصرف

SMOF12.83012.800-0.23االلعاب لمدن الموصلSMRI2.1502.2002.33العقارية  المعمورة

AIPM4.6504.7502.15اللحوم تسويق

IBSD3.5003.5501.43الغازية  بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD192,892,88441.33.550الغازية  بغدادBUND200,000,00039.20.070المتحد المصرف

SMRI60,243,78012.92.200العقارية  المعمورةIBSD54,919,78010.83.550الغازية  بغداد

AISP38,094,3508.26.650البذور انتاجBBOB52,500,00010.30.400بغداد مصرف

BBOB21,000,0004.50.400بغداد مصرفBASH33,818,9666.60.250اشور مصرف

IITC19,617,1704.210.000للسجاد العراقيةSMRI27,753,9785.42.200العقارية  المعمورة

IMAP19,435,9344.21.450الدوائية المنصورBIBI26,876,4335.30.230االستثمار مصرف

INCP19,207,3204.12.140الكيمياوية الصناعاتBKUI16,000,0003.11.010كوردستان مصرف

411,869,15780.73370,491,43879.33

467,054,200الكلي مجموع510,178,422الكلي 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

2020/12/14

 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 عدد7,397,880

4المتدولة الشركات

0المرتفعة50,828,706 التداول حجم

1المنخفضة

3المستقره8العقود عدد

الشركة اسم
 رمز
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 السابق
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( دينار)
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%  التغير

BINT1.7301.700-1.73االسالمي الدولي المصرف
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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IMCI49,288,00097.061.610الكيماوية الصنائعBLAD5,414,00073.20.140االسالمي العطاء مصرف

BLAD757,9601.50.140االسالمي العطاء مصرفNAHF983,88013.30.450للتأمين االهلية

NAHF442,7460.90.450للتأمين االهليةIMCI800,00010.861.610الكيماوية الصنائع

BINT340,0000.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT200,0002.71.700االسالمي الدولي المصرف

7,397,880100.0050,828,706100.00

50,828,706الكلي مجموع7,397,880الكلي 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

2020/12/14

 خسارة 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


