
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.08االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد485.922,348,264,563 االغالق

22المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

5المرتفعة1.161,998,365,649-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره399

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMRI2.5202.400-4.76العقارية  المعمورةHPAL8.0008.7509.38فلسطين فندق

INCP2.5902.470-4.63الكيمياوية الصناعاتBTRI0.8900.9506.74العراق عبر مصرف

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفSBPT19.00020.0005.26الركاب لنقل بغداد

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويقBNOI0.9200.9503.26االهلي المصرف

HBAY70.50069.250-1.77بابل فندقTASC7.5407.5500.13سيل اسيا

SKTA4.3304.280-1.15الكرخ العاب مدينة

AISP7.7007.640-0.78البذور انتاج

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)

BNAI1,600,000,00080.10.800االسالمي الوطني المصرفBNAI2,000,000,00085.20.800االسالمي الوطني المصرف

INCP148,213,4987.42.470الكيمياوية الصناعاتBIBI117,500,0005.00.240االستثمار مصرف

AISP106,245,9185.37.640البذور انتاجINCP58,647,2032.52.470الكيمياوية الصناعات

TASC29,270,6101.57.550سيل اسياBUND47,000,0002.00.070المتحد المصرف

BIBI27,942,5001.40.240االستثمار مصرفBBOB44,500,0001.90.390بغداد مصرف

SKTA20,787,1501.04.280الكرخ العاب مدينةBCOI41,913,6141.80.430التجاري المصرف

BCOI18,022,8540.90.430التجاري المصرفAISP13,896,6800.67.640البذور انتاج

2,323,457,49798.941,950,482,53197.60

1,998,365,649الكلي مجموع2,348,264,563الكلي 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

2021/1/11

 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 عدد16,668,118

4المتدولة الشركات

0المرتفعة46,483,217

1المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA1.0000.900-10.00للتأمين السالم دار

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)

IMCI43,000,00092.562.500الكيماوية الصنائعBLAD12,380,11874.30.140االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,733,2173.70.140االسالمي العطاء مصرفBROI3,000,00018.00.400األئتمان مصرف

BROI1,200,0002.60.400األئتمان مصرفIMCI688,0004.162.500الكيماوية الصنائع

NDSA550,0001.20.900للتأمين السالم دارNDSA600,0003.60.900للتأمين السالم دار

16,668,118100.0046,483,217100.00

46,483,217الكلي مجموع16,668,118الكلي 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

2021/1/11

خسارة 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


