
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.39233,391,004 االغالق

19المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

5المرتفعة1.35336,467,681-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره291

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

SMRI2.7802.650-4.68العقارية  المعمورةBTRI0.7600.8207.89العراق عبر مصرف

HBAY77.00074.000-3.90بابل فندقINCP2.3202.4806.90الكيمياوية الصناعات

BIIB0.3800.370-2.63االسالمي  المصرفAISP7.4907.6802.54البذور انتاج

IMAP1.4501.440-0.69الدوائية المنصورHBAG7.4907.6402.00بغداد فندق

TASC7.5907.550-0.53سيل اسياSKTA4.3504.3700.46الكرخ العاب مدينة

IBSD3.7603.750-0.27الغازية  بغداد

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)

INCP118,710,20635.32.480الكيمياوية الصناعاتBIME90,250,00038.70.110االوسط الشرق مصرف

AISP91,734,57327.37.680البذور انتاجINCP49,377,33621.22.480الكيمياوية الصناعات

IBSD44,348,65013.23.750الغازية  بغدادBBOB39,200,00016.80.400بغداد مصرف

TASC23,158,4506.97.550سيل اسياAISP12,026,0265.27.680البذور انتاج

SKTA20,016,0005.94.370الكرخ العاب مدينةIBSD11,881,0005.13.750الغازية  بغداد

BBOB15,680,0004.70.400بغداد مصرفBIBI11,409,5894.90.230االستثمار مصرف

BIME9,927,5003.00.110االوسط الشرق مصرفBUND5,000,0002.10.070المتحد المصرف

219,143,95193.90323,575,37996.17

336,467,681الكلي مجموع233,391,004الكلي 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

2021/1/7

 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 عدد17,200,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة10,762,000

0المنخفضة

3المستقره5

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)

IKHC8,880,00082.51.110االنشائية  الخازرIKHC8,000,00046.51.110االنشائية  الخازر

BLAD980,0009.10.140االسالمي العطاء مصرفBLAD7,000,00040.70.140االسالمي العطاء مصرف

BROI902,0008.40.410األئتمان مصرفBROI2,200,00012.80.410األئتمان مصرف

17,200,000100.0010,762,000100.00

10,762,000الكلي مجموع17,200,000الكلي 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

2021/1/7

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


