
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.21االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد508.03738,249,022 االغالق

24المتدولة الشركات1.56% التغير نسبه

7المرتفعة7.821,397,756,144(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره566

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC12.50011.880-4.96الجاهزة االلبسةBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

SMRI3.2303.070-4.95العقارية  المعمورةBELF0.2800.3007.14ايالف مصرف

HNTI8.0007.760-3.00السياحية االستثماراتIBSD3.9004.1506.41الغازية  بغداد

HBAY80.00077.600-3.00بابل فندقTASC6.9807.3104.73سيل اسيا

HKAR0.7900.780-1.27كربالء فنادقBNOI0.8800.9204.55االهلي المصرف

AISP7.1507.3903.36البذور انتاج

BCOI0.4300.4402.33التجاري المصرف

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)

IBSD1,053,163,95275.34.150الغازية  بغدادIBSD262,707,13135.64.150الغازية  بغداد

TASC97,898,6507.07.310سيل اسياBBOB188,542,55025.50.410بغداد مصرف

AISP92,801,4586.67.390البذور انتاجBIBI60,850,0008.20.230االستثمار مصرف

BBOB77,302,4465.50.410بغداد مصرفBGUC55,000,0007.50.140الخليج مصرف

BMNS16,966,5891.20.570المنصور مصرفBUND43,000,0005.80.080المتحد المصرف

BIBI13,388,0001.00.230االستثمار مصرفBMNS29,666,5324.00.570المنصور مصرف

BNOI8,510,6680.60.920االهلي المصرفBASH23,300,0003.20.280اشور مصرف

663,066,21389.821,360,031,76297.30

1,397,756,144الكلي مجموع738,249,022الكلي 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

2020/12/24

 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
 

46المدرجة الشركات عدد1,050,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة747,500

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA1.0000.950-5.00للتأمين 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)

SAEI700,00093.60.700العقارية  االمينSAEI1,000,00095.20.700العقارية  االمين

NDSA47,5006.40.950للتأمين السالم دارNDSA50,0004.80.950للتأمين السالم دار

1,050,000100.00747,500100.00

747,500الكلي مجموع1,050,000الكلي 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

2020/12/24

خسارة 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


