
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

483.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد482.07728,846,275 االغالق

25المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

7المرتفعة1.13716,104,351-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره514

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفSMRI2.2002.42010.00العقارية  المعمورة

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

AIRP13.31013.070-1.80الزراعية المنتجاتHNTI7.7008.0104.03السياحية االستثمارات

IBSD3.5503.490-1.69الغازية  بغدادIITC10.00010.2002.00للسجاد العراقية

IMOS6.8006.700-1.47الحديثة الخياطةAISP6.6506.7701.80البذور انتاج

AIPM4.7504.700-1.05اللحوم تسويقAMEF9.4009.5501.60االوسط الشرق اسماك

IMAP1.4501.440-0.69الدوائية المنصورTASC6.9506.9900.58سيل اسيا

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)

IBSD340,003,92847.53.490الغازية  بغدادBGUC167,226,70822.90.140الخليج مصرف

SMRI88,012,15412.32.420العقارية  المعمورةBIME136,795,75418.80.110االوسط الشرق مصرف

TASC42,175,1505.96.990سيل اسياIBSD97,376,36513.43.490الغازية  بغداد

AISP40,166,4505.66.770البذور انتاجBBOB93,250,00012.80.400بغداد مصرف

BBOB37,300,0005.20.400بغداد مصرفBUND85,025,00011.70.070المتحد المصرف

HNTI25,232,2233.58.010السياحية االستثماراتSMRI38,922,3165.32.420العقارية  المعمورة

IMOS23,459,2333.36.700الحديثة الخياطةBIBI29,585,5524.10.230االستثمار مصرف

648,181,69588.93596,349,13783.28

716,104,351الكلي مجموع728,846,275الكلي 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

2020/12/15

 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 عدد327,072,796

6المتدولة الشركات

1المرتفعة383,272,518

1المنخفضة

4المستقره23

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

BLAD0.1400.130-7.14االسالمي العطاء مصرفNDSA0.4800.5208.33للتأمين السالم دار

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)

BAIB324,000,00084.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00091.71.080العراق اسيا مصرف

IMCI50,834,71913.361.610الكيماوية الصنائعBROI11,500,0003.50.400األئتمان مصرف

BROI4,600,0001.20.400األئتمان مصرفBLAD8,000,0002.40.130االسالمي العطاء مصرف

BTRU1,505,0000.40.350االسالمي الثقة مصرفBTRU4,300,0001.30.350االسالمي الثقة مصرف

NDSA1,272,7990.30.520للتأمين السالم دارNDSA2,447,6910.70.520للتأمين السالم دار

BLAD1,060,0000.30.130االسالمي العطاء مصرفIMCI825,1050.361.610الكيماوية الصنائع

327,072,796100.00383,272,518100.00

383,272,518الكلي مجموع327,072,796الكلي 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

2020/12/15

 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


