
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

493.39االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد487.08842,912,789 االغالق

23المتدولة الشركات1.28-% التغير نسبه

4المرتفعة6.31595,793,777-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

6المستقره403

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

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفBTRI0.8200.8908.54العراق عبر مصرف

IBPM2.0001.900-5.00التغليف لمواد  بغدادINCP2.4802.5904.44الكيمياوية الصناعات

SMRI2.6502.520-4.91العقارية  المعمورةBIBI0.2300.2404.35االستثمار مصرف

HBAY74.00070.500-4.73بابل فندقAISP7.6807.7000.26البذور انتاج

IBSD3.7503.620-3.47الغازية  بغداد

BBOB0.4000.390-2.50بغداد مصرف

BCOI0.4500.440-2.22التجاري 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)

BBOB231,698,20438.90.390بغداد مصرفBBOB594,097,96070.50.390بغداد مصرف

INCP104,816,38217.62.590الكيمياوية الصناعاتBIBI58,500,0006.90.240االستثمار مصرف

AISP75,738,10012.77.700البذور انتاجINCP40,885,6354.92.590الكيمياوية الصناعات

TASC46,716,8537.87.540سيل اسياBMFI39,501,7754.70.130الموصل مصرف

IBSD44,631,5917.53.620الغازية  بغدادBUND31,000,0003.70.070المتحد المصرف

HBAY32,751,2575.570.500بابل فندقBCOI22,775,0002.70.440التجاري المصرف

SKTA15,448,3002.64.330الكرخ العاب مدينةBIME13,000,0001.50.110االوسط الشرق مصرف

799,760,37094.88551,800,68892.62

595,793,777الكلي مجموع842,912,789الكلي 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

2021/1/10

 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 عدد8,709,604

5المتدولة الشركات

2المرتفعة46,877,550

1المنخفضة

2المستقره14

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

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفBRTB0.9401.0006.38االقليم مصرف

NDSA0.9501.0005.26للتأمين 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)

IMCI43,000,00091.762.500الكيماوية الصنائعBROI7,000,00080.40.400األئتمان مصرف

BROI2,800,0006.00.400األئتمان مصرفIMCI688,0007.962.500الكيماوية الصنائع

IKHC564,5441.21.110االنشائية  الخازرNDSA511,0065.91.000للتأمين السالم دار

NDSA511,0061.11.000للتأمين السالم دارIKHC508,5985.81.110االنشائية  الخازر

BRTB2,0000.0041.000االقليم مصرفBRTB2,0000.021.000االقليم مصرف

8,709,604100.0046,877,550100.00

46,877,550الكلي مجموع8,709,604الكلي 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

2021/1/10

 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


