
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.24االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.58646,701,380 االغالق

27المتدولة الشركات0.48% التغير نسبه

7المرتفعة2.34331,545,814(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره334

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة
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 السابق

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.6301.550-4.91اللقاحات النتاج الكنديBIIB0.3700.4008.11االسالمي  المصرف

HTVM5.0004.760-4.80الموصل سدSMRI2.2102.3405.88العقارية  المعمورة

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفHMAN9.0009.5005.56المنصور فندق

HBAG7.5707.500-0.92بغداد فندقIMAP1.4201.4904.93الدوائية المنصور

INCP2.4202.400-0.83الكيمياوية الصناعاتHISH10.50011.0004.76عشتار فنادق

HBAY72.00071.500-0.69بابل فندقBMNS0.5800.5901.72المنصور مصرف

SMOF12.88012.860-0.16االلعاب لمدن الموصلAISP7.6507.7100.78البذور انتاج

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)

AISP73,693,07222.27.710البذور انتاجBIME167,866,56026.00.110االوسط الشرق مصرف

IKLV27,832,5168.41.550اللقاحات النتاج الكنديBMFI111,678,25917.30.130الموصل مصرف

BNAI23,360,0007.00.800االسالمي الوطني المصرفBBOB50,050,0007.70.400بغداد مصرف

INCP22,336,1956.72.400الكيمياوية الصناعاتBUND48,360,0007.50.070المتحد المصرف

BBOB19,520,5005.90.400بغداد مصرفBGUC42,500,0006.60.130الخليج مصرف

IMAP18,867,7655.71.490الدوائية المنصورBIIB42,098,4206.50.400االسالمي  المصرف

BIME18,465,3225.60.110االوسط الشرق مصرفBIBI33,296,5005.10.230االستثمار مصرف

495,849,73976.67204,075,36961.55

331,545,814الكلي مجموع646,701,380الكلي 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

2021/1/14

 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
 

46المدرجة الشركات عدد1,188,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة43,075,000

0المنخفضة

1المستقره2
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1400.1507.14االسالمي العطاء مصرف
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 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة
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 االغالق
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 سعر

 االغالق

(دينار)

IMCI43,000,00099.862.500الكيماوية الصنائعIMCI688,00057.962.500الكيماوية الصنائع

BLAD75,0000.20.150االسالمي العطاء مصرفBLAD500,00042.10.150االسالمي العطاء مصرف

1,188,000100.0043,075,000100.00

43,075,000الكلي مجموع1,188,000الكلي 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

2021/1/14

ربحية 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


