
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.10353,244,275 االغالق

21المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

5المرتفعة0.28436,142,721-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

8المستقره361

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفBNAI0.7000.7608.57االسالمي الوطني المصرف

BNOI0.8800.840-4.55االهلي المصرفSMRI2.6102.7505.36العقارية  المعمورة

BIBI0.2300.220-4.35االستثمار مصرفHNTI8.0108.3003.62السياحية االستثمارات

AIPM4.7004.560-2.98اللحوم تسويقIRMC12.50012.7502.00الجاهزة االلبسة

BBOB0.4000.390-2.50بغداد مصرفIBSD3.4503.4700.58الغازية  بغداد

IITC10.10010.000-0.99للسجاد العراقية

TASC6.9606.900-0.86سيل اسيا

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)

IBSD182,968,85542.03.470الغازية  بغدادBUND146,000,00041.30.070المتحد المصرف

TASC79,938,79018.36.900سيل اسياIBSD52,924,69515.03.470الغازية  بغداد

SMRI46,363,52410.62.750العقارية  المعمورةBIBI52,245,68514.80.220االستثمار مصرف

AISP39,330,4519.06.850البذور انتاجBBOB19,119,8555.40.390بغداد مصرف

IITC23,498,7305.410.000للسجاد العراقيةSMRI17,361,4824.92.750العقارية  المعمورة

IMAP12,612,5622.91.410الدوائية المنصورBMFI17,063,6154.80.120الموصل مصرف

BIBI11,516,5082.60.220االستثمار مصرفTASC11,556,0003.36.900سيل اسيا

316,271,33289.53396,229,42090.85

436,142,721الكلي مجموع353,244,275الكلي 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

2020/12/17

 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 عدد2,817,451

3المتدولة الشركات

1المرتفعة49,254,260

1المنخفضة

1المستقره6

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

IMCI61.61060.000-2.61الكيماوية الصنائعNDSA0.6000.72020.00للتأمين السالم دار

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)

IMCI48,447,06098.460.000الكيماوية الصنائعBROI2,000,00071.00.400العراقي االئتمان مصرف

BROI800,0001.60.400العراقي االئتمان مصرفIMCI807,45128.760.000الكيماوية الصنائع

NDSA7,2000.00.720للتأمين السالم دارNDSA10,0000.40.720للتأمين السالم دار

2,817,451100.0049,254,260100.00

49,254,260الكلي مجموع2,817,451الكلي 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

2020/12/17

 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


