
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.76االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.45461,068,525 االغالق

28المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

9المرتفعة2.31401,166,610-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

8المستقره373

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.6000.580-3.33المنصور مصرفBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

BASH0.3000.290-3.33اشور مصرفHMAN10.45011.0505.74المنصور فندق

BBOB0.4000.390-2.50بغداد مصرفAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

BIIB0.4000.390-2.50االسالمي  المصرفAAHP1.1001.1100.91الزراعي لالنتاج االهلية

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفAISP7.8007.8500.64البذور انتاج

BNOI0.9200.900-2.17االهلي المصرفHNTI7.9808.0000.25السياحية االستثمارات

IKLV1.5701.540-1.91اللقاحات النتاج الكنديSKTA4.2504.2600.24الكرخ العاب مدينة

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)

AISP121,908,44430.47.850البذور انتاجBBOB202,095,48943.80.390بغداد مصرف

BBOB78,817,24119.60.390بغداد مصرفBIME84,072,15118.20.120االوسط الشرق مصرف

INCP45,523,56411.32.450الكيمياوية الصناعاتBGUC45,005,1739.80.130الخليج مصرف

SKTA34,473,9508.64.260الكرخ العاب مدينةBIBI18,953,5004.10.230االستثمار مصرف

IKLV26,756,0006.71.540اللقاحات النتاج الكنديINCP18,584,7024.02.450الكيمياوية الصناعات

IITC13,000,0003.210.000للسجاد العراقيةBCOI18,199,7253.90.430التجاري المصرف

HMAN10,380,7002.611.050المنصور فندقIKLV17,200,0003.71.540اللقاحات النتاج الكندي

404,110,74087.65330,859,89882.47

401,166,610الكلي مجموع461,068,525الكلي 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

2021/1/18

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد129,559,812

5المتدولة الشركات

2المرتفعة167,674,049

1المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.8500.800-5.88للتأمين السالم دارSIGT0.8200.98019.51النفطية المنتجات نقل

IMCI62.50068.1008.96الكيماوية الصنائع

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)

SIGT109,303,31665.20.980النفطية المنتجات نقلSIGT111,533,99686.10.980النفطية المنتجات نقل

IMCI51,075,00030.568.100الكيماوية الصنائعBROI17,000,00013.10.400العراقي االئتمان مصرف

BROI6,780,0004.00.400العراقي االئتمان مصرفIMCI750,0000.668.100الكيماوية الصنائع

TZNI447,3790.32.350لالتصاالت الخاتمTZNI190,3740.12.350لالتصاالت الخاتم

NDSA68,3540.00.800للتأمين السالم دارNDSA85,4420.10.800للتأمين السالم دار

129,559,812100.00167,674,049100.00

167,674,049الكلي مجموع129,559,812الكلي 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

2021/1/18

 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


