
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.45االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.129,235,509,878 االغالق

24المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

8المرتفعة0.673,972,504,285(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره366

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

IRMC10.73010.130-5.59الجاهزة االلبسةHMAN11.05011.6605.52المنصور فندق

HBAY71.05070.500-0.77بابل فندقIKLV1.5401.5903.25اللقاحات النتاج الكندي

AISP7.8507.830-0.25البذور انتاجBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

SKTA4.2604.250-0.23الكرخ العاب مدينةINCP2.4502.5102.45الكيمياوية الصناعات

AIPM4.6004.7002.17اللحوم تسويق

IMAP1.4401.4702.08الدوائية المنصور

HBAG7.6607.7000.52بغداد 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)

BIIB3,607,606,33690.80.400االسالمي  المصرفBIIB9,019,195,73397.70.400االسالمي  المصرف

INCP94,045,4262.42.510الكيمياوية الصناعاتBBOB43,000,0000.50.390بغداد مصرف

SKTA66,075,7611.74.250الكرخ العاب مدينةBIME42,400,0000.50.120االوسط الشرق مصرف

AISP50,218,2351.37.830البذور انتاجINCP37,772,0070.42.510الكيمياوية الصناعات

IKLV43,356,2531.11.590اللقاحات النتاج الكنديIKLV27,800,6750.31.590اللقاحات النتاج الكندي

HMAN17,483,6500.411.660المنصور فندقSKTA15,663,3320.24.250الكرخ العاب مدينة

BBOB16,770,0000.40.390بغداد مصرفBCOI14,900,0000.20.430التجاري المصرف

9,200,731,74799.623,895,555,66198.06

3,972,504,285الكلي مجموع9,235,509,878الكلي 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

2021/1/19

 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 عدد6,283,740

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,815,476

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT0.9801.17019.39النفطية 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)

BROI2,320,00082.40.400األئتمان مصرفBROI5,800,00092.30.400األئتمان مصرف

SIGT390,47613.91.170النفطية المنتجات نقلSIGT333,7405.31.170النفطية المنتجات نقل

SAEI105,0003.70.700العقارية  االمينSAEI150,0002.40.700العقارية  االمين

6,283,740100.002,815,476100.00

2,815,476الكلي مجموع6,283,740الكلي 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

2021/1/19

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


