
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

485.92االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد486.154,882,710,234 االغالق

23المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

6المرتفعة0.234,016,445,988(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره340

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

BGUC0.1400.130-7.14الخليج مصرفIKLV1.3701.5009.49اللقاحات النتاج الكندي

SMRI2.4002.280-5.00العقارية  المعمورةHBAY69.25073.5006.14بابل فندق

INCP2.4702.410-2.43الكيمياوية الصناعاتBTRI0.9501.0005.26العراق عبر مصرف

SKTA4.2804.200-1.87الكرخ العاب مدينةBBOB0.3900.4002.56بغداد مصرف

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرفHNTI7.8507.9801.66السياحية االستثمارات

IMAP1.4201.410-0.70الدوائية المنصورBNOI0.9500.9601.05االهلي المصرف

SMOF12.95012.870-0.62االلعاب لمدن الموصل

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)

BNAI3,752,440,00093.40.800االسالمي الوطني المصرفBNAI4,690,550,00096.10.800االسالمي الوطني المصرف

INCP100,563,9002.52.410الكيمياوية الصناعاتINCP41,275,0000.82.410الكيمياوية الصناعات

AISP42,246,2281.17.610البذور انتاجBMNS27,118,7860.60.570المنصور مصرف

SKTA29,273,0000.74.200الكرخ العاب مدينةBIBI22,653,5000.50.240االستثمار مصرف

IKLV28,386,6000.71.500اللقاحات النتاج الكنديBGUC20,000,0000.40.130الخليج مصرف

BMNS15,471,8200.40.570المنصور مصرفBIME20,000,0000.40.110االوسط الشرق مصرف

HBAY13,406,4020.373.500بابل فندقIKLV19,080,0000.41.500اللقاحات النتاج الكندي

4,840,677,28699.143,981,787,95099.14

4,016,445,988الكلي مجموع4,882,710,234الكلي 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

2021/1/12

 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 عدد17,997,796

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,314,356

1المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.9000.850-5.56للتأمين 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)

BLAD2,096,80063.30.140االسالمي العطاء مصرفBLAD14,977,14283.20.140االسالمي العطاء مصرف

BROI1,200,00036.20.400األئتمان مصرفBROI3,000,00016.70.400األئتمان مصرف

NDSA17,5560.50.850للتأمين السالم دارNDSA20,6540.10.850للتأمين السالم دار

17,997,796100.003,314,356100.00

3,314,356الكلي مجموع17,997,796الكلي 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

2021/1/12

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


