
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد505.45774,941,415 االغالق

24المتدولة الشركات1.32% التغير نسبه

13المرتفعة6.58710,724,470(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

8المستقره585

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HNTI8.3008.000-3.61السياحية االستثماراتBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

IITC10.25010.100-1.46للسجاد العراقيةBNOI0.8400.9209.52االهلي المصرف

IMOS6.8106.800-0.15الحديثة الخياطةSMRI3.0203.3009.27العقارية  المعمورة

BMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

BIBI0.2300.2404.35االستثمار مصرف

BASH0.2700.2803.70اشور مصرف

IBSD3.8003.9102.89الغازية  بغداد

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)

AISP163,199,95023.07.300البذور انتاجBIME238,016,84630.70.120االوسط الشرق مصرف

IBSD158,753,45022.33.910الغازية  بغدادBBOB173,130,00022.30.430بغداد مصرف

SMRI109,491,98215.43.300العقارية  المعمورةBMFI66,000,0008.50.140الموصل مصرف

TASC82,748,80011.67.060سيل اسياIBSD41,255,0005.33.910الغازية  بغداد

BBOB74,252,60010.40.430بغداد مصرفBGUC34,000,0004.40.140الخليج مصرف

BIME28,572,0224.00.120االوسط الشرق مصرفSMRI33,584,7214.33.300العقارية  المعمورة

IMAP14,014,8532.01.470الدوائية المنصورBASH31,053,5314.00.280اشور مصرف

617,040,09879.62631,033,65688.79

710,724,470الكلي مجموع774,941,415الكلي 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

2020/12/21

 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 عدد19,755,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة52,300,090

1المنخفضة

2المستقره19

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

IMCI61.01060.000-1.66الكيماوية الصنائعBLAD0.1400.1507.14االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.4205.00العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IMCI48,000,00091.860.000الكيماوية الصنائعBLAD13,840,00070.10.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,106,0004.00.150االسالمي العطاء مصرفBROI5,000,00025.30.420العراقي االئتمان مصرف

BROI2,051,3403.90.420العراقي االئتمان مصرفIMCI800,0004.060.000الكيماوية الصنائع

TZNI94,0000.22.350لالتصاالت الخاتمSAEI75,0000.40.650العقارية لالستثمارات االمين

SAEI48,7500.10.650العقارية لالستثمارات االمينTZNI40,0000.22.350لالتصاالت الخاتم

19,755,000100.0052,300,090100.00

52,300,090الكلي مجموع19,755,000الكلي 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

2020/12/21

 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


