
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.65االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.4493,815,608 االغالق

17المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

4المرتفعة3.21268,629,107-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

5المستقره226
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفSBPT19.42019.9002.47الركاب لنقل بغداد

SMRI2.2502.140-4.89العقارية  المعمورةINCP2.5002.5401.60الكيمياوية الصناعات

IBSD3.6303.560-1.93الغازية  بغدادHKAR0.7800.7901.28كربالء فنادق

HISH10.50010.300-1.90عشتار فنادقTASC7.3607.4000.54سيل اسيا

IIDP1.1901.170-1.68للتمور  العراقية

AISP7.6807.650-0.39البذور انتاج

SMOF12.85012.800-0.39االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC90,239,65133.67.400سيل اسياIIDP24,940,69626.61.170للتمور  العراقية

IBSD61,463,94322.93.560الغازية  بغدادIBSD17,255,82118.43.560الغازية  بغداد

AISP45,547,66717.07.650البذور انتاجBBOB16,725,22417.80.390بغداد مصرف

IIDP29,238,42810.91.170للتمور  العراقيةTASC12,204,61513.07.400سيل اسيا

INCP22,847,5008.52.540الكيمياوية الصناعاتINCP9,025,0009.62.540الكيمياوية الصناعات

BBOB6,522,8372.40.390بغداد مصرفAISP5,943,2526.37.650البذور انتاج

HISH3,435,7801.310.300عشتار فنادقBIME2,000,0002.10.110االوسط الشرق مصرف

88,094,60893.90259,295,80796.53

268,629,107الكلي مجموع93,815,608الكلي 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
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 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد361,667,652المتداولة االسهم عدد

5المتدولة الشركات

1المرتفعة396,423,386 التداول حجم

2المنخفضة

2المستقره138العقود عدد
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VKHF0.1100.090-18.18لالستثمار الخيرSIGT1.5401.6507.14النفطية المنتجات نقل

IHFI1.4001.250-10.71المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة
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 االغالق
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB324,000,00081.71.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00082.91.080العراق اسيا مصرف

SIGT69,486,61217.51.650النفطية المنتجات نقلSIGT42,942,23311.91.650النفطية المنتجات نقل

BLAD1,300,0000.30.130االسالمي العطاء مصرفBLAD10,000,0002.80.130االسالمي العطاء مصرف

IHFI906,7740.21.250المنزلي صناعةاالثاثVKHF8,000,0002.20.090لالستثمار الخير

VKHF730,0000.20.090لالستثمار الخيرIHFI725,4190.21.250المنزلي صناعةاالثاث

361,667,652100.00396,423,386100.00

396,423,386الكلي مجموع361,667,652الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2021/1/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

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