
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

508.03االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد500.80877,627,112 االغالق

21المتدولة الشركات1.42-% التغير نسبه

8المرتفعة7.23600,415,043-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

5المستقره428

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

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفINCP2.1402.3208.41الكيمياوية الصناعات

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفHNTI7.7608.1004.38السياحية االستثمارات

HBAG8.0007.500-6.25بغداد فندقBASH0.2800.2903.57اشور مصرف

IRMC11.88011.290-4.97الجاهزة االلبسةSMOF12.85013.2503.11االلعاب لمدن الموصل

SMRI3.0702.920-4.89العقارية  المعمورةTASC7.3107.5002.60سيل اسيا

IBSD4.1503.950-4.82الغازية  بغدادBMNS0.5700.5801.75المنصور مصرف

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفIMAP1.4301.4501.40الدوائية المنصور

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)

BBOB188,690,31031.40.400بغداد مصرفBBOB471,685,21053.70.400بغداد مصرف

AISP103,356,02617.27.310البذور انتاجBIBI104,282,48811.90.230االستثمار مصرف

INCP82,342,68513.72.320الكيمياوية الصناعاتBMNS63,131,3157.20.580المنصور مصرف

IBSD42,679,0247.13.950الغازية  بغدادBIME38,166,5604.30.110االوسط الشرق مصرف

BMNS36,052,3506.00.580المنصور مصرفINCP36,100,0394.12.320الكيمياوية الصناعات

BNOI29,135,5134.90.920االهلي المصرفBUND35,000,0004.00.070المتحد المصرف

TASC27,694,7504.67.500سيل اسياBGUC32,000,0003.60.140الخليج مصرف

780,365,61288.92509,950,65784.93

600,415,043الكلي مجموع877,627,112الكلي 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

2021/1/4

 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
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46المدرجة الشركات عدد8,543,142

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,200,840

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BRTB1.0000.940-6.00االقليم مصرف

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)

BLAD1,195,20099.50.140االسالمي العطاء مصرفBLAD8,537,14299.90.140االسالمي العطاء مصرف

BRTB5,6400.50.940االقليم مصرفBRTB6,0000.10.940االقليم مصرف

8,543,142100.001,200,840100.00

1,200,840الكلي مجموع8,543,142الكلي 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

2021/1/4

 خسارة 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


