
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

501.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد500.21794,511,620 االغالق

26المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

5المرتفعة1.25671,362,648-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

7المستقره444

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفIRMC11.78012.5006.11الجاهزة االلبسة

SBPT20.75018.500-10.84الركاب لنقل بغدادNAME0.5400.5705.56للتأمين االمين

SMRI3.4003.230-5.00العقارية  المعمورةAAHP1.0901.1202.75الزراعي لالنتاج االهلية

BIIB0.3900.380-2.56االسالمي  المصرفIBSD3.8503.9001.30الغازية  بغداد

AIRP12.96012.650-2.39الزراعية المنتجاتSMOF12.80012.8500.39االلعاب لمدن الموصل

BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرف

BCOI0.4400.430-2.27التجاري 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)

IBSD316,853,46147.23.900الغازية  بغدادBBOB206,178,29626.00.410بغداد مصرف

BBOB85,348,88412.70.410بغداد مصرفBGUC138,000,00017.40.140الخليج مصرف

TASC71,560,23410.76.980سيل اسياBIBI111,106,65614.00.230االستثمار مصرف

SMRI46,232,7506.93.230العقارية  المعمورةBUND84,000,00010.60.070المتحد المصرف

AISP30,975,0004.67.150البذور انتاجIBSD81,801,37210.33.900الغازية  بغداد

BIBI24,460,6283.60.230االستثمار مصرفBIME39,244,6794.90.120االوسط الشرق مصرف

BGUC19,320,0002.90.140الخليج مصرفBIIB39,200,0004.90.380االسالمي  المصرف

699,531,00388.05594,750,95788.59

671,362,648الكلي مجموع794,511,620الكلي 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

2020/12/23

 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 عدد11,724,075

5المتدولة الشركات

2المرتفعة2,303,174

2المنخفضة

1المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 سعر

 االغالق

 السابق

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1500.140-6.67االسالمي العطاء مصرفNDSA0.8601.00016.28للتأمين السالم دار

BROI0.4200.410-2.38العراقي االئتمان مصرفSAEI0.6500.7007.69العقارية لالستثمارات االمين

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)

BLAD1,393,71760.50.140االسالمي العطاء مصرفBLAD9,955,11884.90.140االسالمي العطاء مصرف

BROI492,00021.40.410العراقي االئتمان مصرفBROI1,200,00010.20.410العراقي االئتمان مصرف

SAEI350,00015.20.700العقارية لالستثمارات االمينSAEI500,0004.30.700العقارية لالستثمارات االمين

NDSA57,4572.51.000للتأمين السالم دارNDSA58,9570.51.000للتأمين السالم دار

BAME10,0000.41.000االسالمي العراق امين مصرفBAME10,0000.11.000االسالمي العراق امين مصرف

11,724,075100.002,303,174100.00

2,303,174الكلي مجموع11,724,075الكلي 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

2020/12/23

 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


