
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.74595,194,126 االغالق

27المتدولة الشركات1.21-% التغير نسبه

7المرتفعة6.06705,464,712-(نقطه)التغير مقدار
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12المستقره459
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IRMC11.29010.730-4.96الجاهزة االلبسةBTRI0.7000.7608.57العراق عبر مصرف

IBSD3.9503.760-4.81الغازية  بغدادBMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

SMRI2.9202.780-4.79العقارية  المعمورةSBPT18.50019.0002.70الركاب لنقل بغداد

HNTI8.1007.850-3.09السياحية االستثماراتAISP7.3107.4902.46البذور انتاج

SMOF13.25013.000-1.89االلعاب لمدن الموصلBCOI0.4400.4502.27التجاري المصرف

HBAY77.60077.000-0.77بابل فندقIMOS6.6806.8001.80الحديثة الخياطة

SKTA4.3804.350-0.68الكرخ العاب مدينةTASC7.5007.5901.20سيل اسيا

الشركة اسم
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 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC169,888,31024.17.590سيل اسياBBOB301,070,13250.60.400بغداد مصرف

AISP152,502,52821.67.490البذور انتاجBCOI81,445,79813.70.450التجاري المصرف

BBOB120,428,05317.10.400بغداد مصرفBIBI27,686,9114.70.230االستثمار مصرف

IBSD98,241,50013.93.760الغازية  بغدادIBSD26,030,0004.43.760الغازية  بغداد

INCP53,075,0027.52.320الكيمياوية الصناعاتINCP23,000,0013.92.320الكيمياوية الصناعات

BCOI36,083,6515.10.450التجاري المصرفTASC22,416,0003.87.590سيل اسيا

BNOI12,973,5151.80.920االهلي المصرفAISP20,694,8223.57.490البذور انتاج

502,343,66484.40643,192,56091.17

705,464,712الكلي مجموع595,194,126الكلي 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

2021/1/5

 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
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46المدرجة الشركات عدد1,309,309

2المتدولة الشركات

0المرتفعة703,844

0المنخفضة

2المستقره3
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BROI410,00058.30.410العراقي االئتمان مصرفBROI1,000,00076.40.410العراقي االئتمان مصرف

NDSA293,84441.70.950للتأمين السالم دارNDSA309,30923.60.950للتأمين السالم دار

1,309,309100.00703,844100.00

703,844الكلي مجموع1,309,309الكلي 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

2021/1/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


