
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.564,928,965 االغالق

4المتدولة الشركات0.44% التغير نسبه

1المرتفعة2.1355,828,551(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

2المستقره9

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

IMAP1.4701.450-1.36الدوائية المنصورIIDP1.2001.2504.17للتمور  العراقية

SMRI2.2502.230-0.89العقارية  المعمورةINCP2.5102.5702.39الكيمياوية الصناعات

AISP7.8307.780-0.64البذور انتاجIBSD3.6203.6801.66الغازية  بغداد

IKLV1.5901.580-0.63اللقاحات النتاج الكندي

SMOF12.90012.850-0.39االلعاب لمدن الموصل

SKTA4.2504.240-0.24الكرخ 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)

IIDP151,330,51633.31.250للتمور  العراقيةBBOB148,774,00041.90.390بغداد مصرف

AISP62,674,60013.87.780البذور انتاجIIDP120,515,31933.91.250للتمور  العراقية

BBOB58,021,86012.80.390بغداد مصرفIKLV31,521,0058.91.580اللقاحات النتاج الكندي

IBSD51,754,61311.43.680الغازية  بغدادINCP16,075,0004.52.570الكيمياوية الصناعات

IKLV50,047,38811.01.580اللقاحات النتاج الكنديIBSD14,250,3324.03.680الغازية  بغداد

INCP41,070,2509.02.570الكيمياوية الصناعاتAISP8,047,0002.37.780البذور انتاج

HBAG8,430,0001.97.700بغداد فندقIMAP5,245,0001.51.450الدوائية المنصور

344,427,6566987.83423,329,227758.27

55,828,551الكلي مجموع4,928,965الكلي 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

2021/1/20

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد4,928,965

4المتدولة الشركات

1المرتفعة55,828,551

1المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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 نسبة
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BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفSIGT1.1701.40019.66النفطية المنتجات نقل

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)

IMCI51,075,00091.568.100الكيماوية الصنائعSIGT3,103,96563.01.400النفطية المنتجات نقل

SIGT4,345,5517.81.400النفطية المنتجات نقلBROI1,000,00020.30.390األئتمان مصرف

BROI390,0000.70.390األئتمان مصرفIMCI750,00015.268.100الكيماوية الصنائع

BQAB18,0000.00.240القابض مصرفBQAB75,0001.50.240القابض مصرف

4,928,965100.0055,828,551100.00

55,828,551الكلي مجموع4,928,965الكلي 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

2021/1/20

 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




