
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.07االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد481.38419,589,099 االغالق

22المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

5المرتفعة0.69384,574,332-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره347

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

IRMC12.99012.500-3.77الجاهزة االلبسةSMRI2.4202.6107.85العقارية  المعمورة

IMAP1.4401.420-1.39الدوائية المنصورBNAI0.6500.7007.69االسالمي الوطني المصرف

IBSD3.4903.450-1.15الغازية  بغدادNAME0.5000.5306.00للتأمين االمين

IITC10.20010.100-0.98للسجاد العراقيةHKAR0.7800.8103.85كربالء فنادق

AIRP13.07012.960-0.84الزراعية المنتجاتAISP6.7706.8501.18البذور انتاج

TASC6.9906.960-0.43سيل 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)

IBSD125,109,99032.53.450الغازية  بغدادBUND133,736,45831.90.070المتحد المصرف

SMRI91,943,06023.92.610العقارية  المعمورةBBOB124,500,00029.70.400بغداد مصرف

BBOB49,760,00012.90.400بغداد مصرفIBSD36,139,3178.63.450الغازية  بغداد

AISP48,640,78912.66.850البذور انتاجSMRI35,875,4998.62.610العقارية  المعمورة

TASC19,488,0005.16.960سيل اسياBCOI22,185,7145.30.430التجاري المصرف

IMAP14,490,8523.81.420الدوائية المنصورBIBI18,000,0004.30.230االستثمار مصرف

BCOI9,539,8572.50.430التجاري المصرفIMAP10,175,8822.41.420الدوائية المنصور

380,612,87090.71358,972,54893.34

384,574,332الكلي مجموع419,589,099الكلي 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

2020/12/16

 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 عدد6,028,952

4المتدولة الشركات

1المرتفعة53,136,535

0المنخفضة

3المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.5200.60015.38للتأمين 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)

IMCI50,834,65795.761.610الكيماوية الصنائعBROI3,900,00064.70.400العراقي االئتمان مصرف

BROI1,560,0002.90.400العراقي االئتمان مصرفNDSA1,273,84821.10.600للتأمين السالم دار

NDSA690,8781.30.600للتأمين السالم دارIMCI825,10413.761.610الكيماوية الصنائع

BINT51,0000.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT30,0000.51.700االسالمي الدولي المصرف

6,028,952100.0053,136,535100.00

53,136,535الكلي مجموع6,028,952الكلي 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

2020/12/16

ربحية 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


