
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

481.10االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد498.871,483,690,181 االغالق

24المتدولة الشركات3.69% التغير نسبه

20المرتفعة17.771,178,856,070(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

2المستقره672

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

IRMC12.75012.350-3.14الجاهزة االلبسةSMRI2.7503.0209.82العقارية  المعمورة

HKAR0.8100.790-2.47كربالء فنادقIBSD3.4703.8009.51الغازية  بغداد

BIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

BMFI0.1200.1308.33الموصل مصرف

BASH0.2500.2708.00اشور مصرف

BBOB0.3900.4207.69بغداد مصرف

BGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

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)

IBSD391,090,88333.23.800الغازية  بغدادBBOB743,275,72550.10.420بغداد مصرف

BBOB308,145,04726.10.420بغداد مصرفBGUC178,327,21012.00.140الخليج مصرف

TASC172,492,04914.67.000سيل اسياIBSD108,210,8717.33.800الغازية  بغداد

SMRI83,183,0217.13.020العقارية  المعمورةBUND107,338,2827.20.070المتحد المصرف

AISP81,351,1006.97.250البذور انتاجBIME55,862,1503.80.120االوسط الشرق مصرف

BMNS29,423,3972.50.580المنصور مصرفBMFI55,379,8753.70.130الموصل مصرف

BGUC24,965,8092.10.140الخليج مصرفBMNS51,438,4683.50.580المنصور مصرف

1,299,832,58187.611,090,651,30792.52

1,178,856,070الكلي مجموع1,483,690,181الكلي 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

2020/12/20

 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 عدد427,995,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة491,248,050

0المنخفضة

3المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1300.1407.69االسالمي العطاء مصرف

IMCI60.00061.0101.68الكيماوية الصنائع

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)

BAIB432,000,00087.91.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00093.51.080العراق اسيا مصرف

IMCI49,113,05010.061.010الكيماوية الصنائعBLAD13,550,0003.20.140االسالمي العطاء مصرف

BROI4,600,0000.90.400العراقي االئتمان مصرفBROI11,500,0002.70.400العراقي االئتمان مصرف

BINT3,638,0000.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT2,140,0000.51.700االسالمي الدولي المصرف

BLAD1,897,0000.40.140االسالمي العطاء مصرفIMCI805,0000.261.010الكيماوية الصنائع

427,995,000100.00491,248,050100.00

491,248,050الكلي مجموع427,995,000الكلي 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

2020/12/20

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


