
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.35االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد489.65200,377,111 االغالق

25المتدولة الشركات0.27% التغير نسبه

4المرتفعة1.30333,728,874(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره267
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HPAL8.8008.530-3.07فلسطين فندقBMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

IMOS6.8006.600-2.94الحديثة الخياطةSMRI2.1002.2507.14العقارية  المعمورة

TASC7.5507.360-2.52سيل اسياBBOB0.3800.3902.63بغداد مصرف

IKLV1.5201.490-1.97اللقاحات النتاج الكنديHNTI8.0008.2002.50السياحية االستثمارات

HISH10.60010.500-0.94عشتار فنادق

HBAG7.7007.650-0.65بغداد فندق

AISP7.7007.680-0.26البذور انتاج

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC167,315,99450.17.360سيل اسياBBOB44,957,73622.40.390بغداد مصرف

BNOI30,909,1249.30.870االهلي المصرفBIME35,000,00017.50.120االوسط الشرق مصرف

INCP30,386,0009.12.500الكيمياوية الصناعاتBNOI34,372,55617.20.870االهلي المصرف

BBOB17,533,5175.30.390بغداد مصرفTASC22,701,90411.37.360سيل اسيا

AISP12,843,5003.87.680البذور انتاجINCP12,200,0006.12.500الكيمياوية الصناعات

IBSD12,579,7003.83.630الغازية  بغدادBUND10,000,0005.00.070المتحد المصرف

IKLV11,923,6003.61.490اللقاحات النتاج الكنديIKLV8,080,0004.01.490اللقاحات النتاج الكندي

167,312,19683.50283,491,43584.95

333,728,874الكلي مجموع200,377,111الكلي 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

2021/1/26

 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 عدد44,006,034

3المتدولة الشركات

0المرتفعة27,118,937

2المنخفضة

1المستقره66
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%  التغير

VKHF0.2200.110-50.00لالستثمار الخير

SIGT1.6501.540-6.67النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز
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الشركة
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 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
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SIGT21,000,21077.41.540النفطية المنتجات نقلVKHF21,747,51749.40.110لالستثمار الخير

BROI3,420,00012.60.380األئتمان مصرفSIGT13,258,51730.11.540النفطية المنتجات نقل

VKHF2,698,72710.00.110لالستثمار الخيرBROI9,000,00020.50.380األئتمان مصرف

44,006,034100.0027,118,937100.00

27,118,937الكلي مجموع44,006,034الكلي 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

2021/1/26

 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




