
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.58االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.76200,484,554 االغالق

26المتدولة الشركات0.45% التغير نسبه

11المرتفعة2.18267,034,409(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره341

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

SMRI2.3402.250-3.85العقارية  المعمورةHMAN9.50010.45010.00المنصور فندق

IMAP1.4901.460-2.01الدوائية المنصورBASH0.2800.3007.14اشور مصرف

HISH11.00010.800-1.82عشتار فنادقHKAR0.7800.8002.56كربالء فنادق

HBAY71.50071.000-0.70بابل فندقINCP2.4002.4502.08الكيمياوية الصناعات

HBAG7.5007.6502.00بغداد فندق

BMNS0.5900.6001.69المنصور مصرف

HPAL8.7508.8801.49فلسطين فندق

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)

AISP63,111,46723.67.800البذور انتاجBIBI62,200,00031.00.230االستثمار مصرف

SMRI35,401,50013.32.250العقارية  المعمورةBBOB24,450,00012.20.400بغداد مصرف

IMAP23,092,6608.61.460الدوائية المنصورBGUC20,000,00010.00.130الخليج مصرف

SKTA22,514,8488.44.250الكرخ العاب مدينةIMAP15,820,8007.91.460الدوائية المنصور

IKLV19,599,0007.31.570اللقاحات النتاج الكنديSMRI15,700,0007.82.250العقارية  المعمورة

HBAY18,373,6706.971.000بابل فندقIKLV12,450,0006.21.570اللقاحات النتاج الكندي

INCP17,812,0006.72.450الكيمياوية الصناعاتAISP8,109,4104.07.800البذور انتاج

158,730,21079.17199,905,14574.86

267,034,409الكلي مجموع200,484,554الكلي 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

2021/1/17

 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 عدد100,132,305

3المتدولة الشركات

1المرتفعة82,031,210

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT0.5500.82049.10النفطية 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)

SIGT81,998,610100.00.820النفطية المنتجات نقلSIGT99,998,30599.90.820النفطية المنتجات نقل

BROI20,0000.020.400األئتمان مصرفBLAD84,0000.10.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD12,6000.020.150االسالمي العطاء مصرفBROI50,0000.050.400األئتمان مصرف

100,132,305100.0082,031,210100.00

82,031,210الكلي مجموع100,132,305الكلي 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

2021/1/17

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


