
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

491.57االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.66241,231,847 االغالق

34المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

4المرتفعة1.91445,163,565-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

18المستقره351

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفAIRP13.00014.30010.00الزراعية المنتجات

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفIITC10.00010.6006.00للسجاد العراقية

BIIB0.4000.390-2.50االسالمي  المصرفHTVM4.7605.0005.04الموصل سد

BNOI0.8900.870-2.25االهلي المصرفSMOF12.85012.9000.39االلعاب لمدن الموصل

HBAY70.00069.000-1.43بابل فندق

SMRI2.2002.170-1.36العقارية  المعمورة

IKLV1.5801.560-1.27اللقاحات النتاج الكندي

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)

AISP156,270,68535.17.660البذور انتاجIIDP48,718,61520.21.200للتمور  العراقية

IIDP58,953,44013.21.200للتمور  العراقيةBUND40,000,00016.60.070المتحد المصرف

IBSD47,012,18410.63.690الغازية  بغدادIKLV26,454,96811.01.560اللقاحات النتاج الكندي

IKLV41,699,5759.41.560اللقاحات النتاج الكنديBBOB21,550,0008.90.390بغداد مصرف

INCP40,371,0009.12.530الكيمياوية الصناعاتAISP20,381,0758.47.660البذور انتاج

TASC22,062,2505.07.720سيل اسياINCP15,850,0006.62.530الكيمياوية الصناعات

BNAI9,606,9932.20.800االسالمي الوطني المصرفBMFI15,215,1726.30.130الموصل مصرف

188,169,83078.00375,976,12784.46

445,163,565الكلي مجموع241,231,847الكلي 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

2021/1/24

 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 عدد338,125,082

6المتدولة الشركات

1المرتفعة388,006,015

0المنخفضة

5المستقره137

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.6802.01019.64النفطية 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)

BAIB324,000,00083.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00088.71.080العراق اسيا مصرف

SIGT61,096,83215.72.010النفطية المنتجات نقلSIGT30,396,4349.02.010النفطية المنتجات نقل

BROI2,269,3590.60.390األئتمان مصرفBROI5,818,8681.70.390األئتمان مصرف

NDSA247,8240.10.800للتأمين السالم دارBLAD1,300,0000.40.140االسالمي العطاء مصرف

SAEI210,0000.10.700العقارية  االمينNDSA309,7800.10.800للتأمين السالم دار

BLAD182,0000.00.140االسالمي العطاء مصرفSAEI300,0000.10.700العقارية  االمين

338,125,082100.00388,006,015100.00

388,006,015الكلي مجموع338,125,082الكلي 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

2021/1/24

ربحية 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




