
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.10743,834,910 االغالق

22المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

3المرتفعة1.821,208,821,797-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

10المستقره623

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

HKAR0.8100.790-2.47كربالء فنادقBNOI0.6300.6503.17االهلي المصرف

AISP7.2307.100-1.80البذور انتاجSMRI1.7601.7901.70العقارية  المعمورة

INCP2.2402.200-1.79الكيمياوية الصناعاتHNTI7.7507.7900.52السياحية االستثمارات

IBSD3.5903.540-1.39الغازية  بغداد

SKTA4.5304.470-1.32الكرخ العاب مدينة

IMAP1.4801.470-0.68الدوائية المنصور

IITC9.8009.750-0.51للسجاد العراقية

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)

IBSD658,084,64354.43.540الغازية  بغدادBBOB399,100,00053.70.400بغداد مصرف

BBOB159,690,00013.20.400بغداد مصرفIBSD183,575,36524.73.540الغازية  بغداد

SKTA112,580,6549.34.470الكرخ العاب مدينةINCP46,003,1416.22.200الكيمياوية الصناعات

INCP101,180,5048.42.200الكيمياوية الصناعاتSKTA25,075,2993.44.470الكرخ العاب مدينة

AISP77,572,6386.47.100البذور انتاجBMFI21,250,0002.90.120الموصل مصرف

TASC31,073,7002.66.970سيل اسياBUND21,000,0002.80.070المتحد المصرف

IMAP21,778,8011.81.470الدوائية المنصورIMAP14,862,4942.01.470الدوائية المنصور

710,866,29995.571,161,960,94196.12

1,208,821,797الكلي مجموع743,834,910الكلي 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

2020/11/29

 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 عدد9,293,709

4المتدولة الشركات

0المرتفعة58,362,094

2المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.4501.380-4.83االنشائية  الخازر

VAMF0.7500.740-1.33المالي لالستثمار االمين

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)

IMCI52,116,82289.361.500الكيماوية الصنائعVAMF8,333,61089.70.740المالي لالستثمار االمين

VAMF6,166,87110.60.740المالي لالستثمار االمينIMCI847,4289.161.500الكيماوية الصنائع

IKHC69,0000.11.380االنشائية  الخازرBLAD62,6710.70.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD9,4010.00.150االسالمي العطاء مصرفIKHC50,0000.51.380االنشائية  الخازر

9,293,709100.0058,362,094100.00

58,362,094الكلي مجموع9,293,709الكلي 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

2020/11/29

 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


