
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.56االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.57295,901,017 االغالق

29المتدولة الشركات0.00% التغير نسبه

4المرتفعة0.01461,708,828(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

15المستقره448

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.2501.200-4.00للتمور  العراقيةBMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

HKAR0.8000.780-2.50كربالء فنادقTASC7.5507.8003.31سيل اسيا

AIPM4.7004.600-2.13اللحوم تسويقHPAL8.7508.8000.57فلسطين فندق

INCP2.5702.530-1.56الكيمياوية الصناعاتIBSD3.6803.6900.27الغازية  بغداد

HISH10.75010.600-1.40عشتار فنادق

SMRI2.2302.200-1.35العقارية  المعمورة

BNOI0.9000.890-1.11االهلي 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)

TASC102,148,00022.17.800سيل اسياBBOB95,301,26432.20.390بغداد مصرف

INCP100,719,44621.82.530الكيمياوية الصناعاتIIDP45,085,81715.21.200للتمور  العراقية

SKTA56,541,37012.24.200الكرخ العاب مدينةINCP39,502,46513.32.530الكيمياوية الصناعات

IIDP54,441,62211.81.200للتمور  العراقيةBUND38,500,00013.00.070المتحد المصرف

BBOB37,167,4938.00.390بغداد مصرفSKTA13,468,0004.64.200الكرخ العاب مدينة

AISP34,515,0137.57.750البذور انتاجTASC13,100,0004.47.800سيل اسيا

IBSD25,837,9465.63.690الغازية  بغدادBIBI10,000,0003.40.230االستثمار مصرف

254,957,54686.16411,370,89189.10

461,708,828الكلي مجموع295,901,017الكلي 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

2021/1/21

 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 عدد13,693,027

5المتدولة الشركات

1المرتفعة46,342,322

1المنخفضة

3المستقره29

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

BLAD0.1500.140-6.67االسالمي العطاء مصرفSIGT1.4001.68020.00النفطية المنتجات نقل

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)

IMCI32,689,77170.568.100الكيماوية الصنائعSIGT6,570,86948.01.680النفطية المنتجات نقل

SIGT11,039,06023.81.680النفطية المنتجات نقلBROI3,981,13229.10.390األئتمان مصرف

BROI1,552,6413.40.390األئتمان مصرفBLAD2,350,00017.20.140االسالمي العطاء مصرف

TZNI730,8501.62.350لالتصاالت الخاتمIMCI480,0263.568.100الكيماوية الصنائع

BLAD330,0000.70.140االسالمي العطاء مصرفTZNI311,0002.32.350لالتصاالت الخاتم

13,693,027100.0046,342,322100.00

46,342,322الكلي مجموع13,693,027الكلي 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

2021/1/21

 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


