
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

505.45االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد501.46281,062,497 االغالق

16المتدولة الشركات0.79-% التغير نسبه

1المرتفعة3.99532,760,170-(نقطه)التغير مقدار
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BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفSMRI3.3003.4003.03العقارية  المعمورة

IRMC12.40011.780-5.00الجاهزة االلبسة

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرف

BNOI0.9200.890-3.26االهلي المصرف

BBOB0.4300.420-2.33بغداد مصرف

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرف

IBSD3.9103.850-1.53الغازية  بغداد
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( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز
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 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD180,197,14433.83.850الغازية  بغدادBBOB59,477,60021.20.420بغداد مصرف

SMRI176,291,20233.13.400العقارية  المعمورةSMRI52,671,74318.73.400العقارية  المعمورة

TASC64,085,90012.07.060سيل اسياBIBI47,188,10116.80.230االستثمار مصرف

AISP46,762,1808.87.230البذور انتاجIBSD46,482,57416.53.850الغازية  بغداد

BBOB24,980,5924.70.420بغداد مصرفBMFI28,200,00010.00.130الموصل مصرف

BIBI10,903,2632.00.230االستثمار مصرفBASH21,025,5037.50.280اشور مصرف

IRMC5,937,5001.111.780الجاهزة االلبسةTASC9,090,0003.27.060سيل اسيا

264,135,52193.98509,157,78195.57

532,760,170الكلي مجموع281,062,497الكلي 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

2020/12/22

 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 عدد402,355,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة477,446,000

0المنخفضة

2المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة
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NDSA0.7200.86019.44للتأمين السالم دار

IMCI60.00062.5004.17الكيماوية الصنائع
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 االغالق
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BAIB432,000,00090.51.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00099.41.080العراق اسيا مصرف

IMCI44,062,5009.262.500الكيماوية الصنائعNDSA1,600,0000.40.860للتأمين السالم دار

NDSA1,376,0000.30.860للتأمين السالم دارIMCI705,0000.262.500الكيماوية الصنائع

BLAD7,5000.00.150االسالمي العطاء مصرفBLAD50,0000.00.150االسالمي العطاء مصرف

402,355,000100.00477,446,000100.00

477,446,000الكلي مجموع402,355,000الكلي 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

2020/12/22

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


