
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.66االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.35702,852,139 االغالق

27المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

8المرتفعة1.31566,435,860-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره432

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

HTVM5.0004.760-4.80الموصل سدBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

SMRI2.1702.100-3.23العقارية  المعمورةBGUC0.1300.1407.69الخليج مصرف

HMAN11.60011.270-2.84المنصور فندقIBPM1.9001.9502.63التغليف لمواد  بغداد

NGIR0.7200.700-2.78للتأمين الخليجBIIB0.3900.4002.56االسالمي  المصرف

IKLV1.5601.520-2.56اللقاحات النتاج الكنديAIRP14.30014.5001.40الزراعية المنتجات

BBOB0.3900.380-2.56بغداد مصرفIMAP1.4401.4500.69الدوائية المنصور

TASC7.7207.550-2.20سيل اسياAISP7.6607.7000.52البذور انتاج

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)

INCP112,354,44819.82.500الكيمياوية الصناعاتBIME302,705,05043.10.120االوسط الشرق مصرف

AISP86,701,49915.37.700البذور انتاجBGUC200,000,00028.50.140الخليج مصرف

TASC82,236,00014.57.550سيل اسياINCP44,967,3796.42.500الكيمياوية الصناعات

IIDP48,238,8658.51.190للتمور  العراقيةIIDP40,686,5095.81.190للتمور  العراقية

IBSD44,641,1597.93.630الغازية  بغدادIKLV17,750,0002.51.520اللقاحات النتاج الكندي

BIME36,324,6066.40.120االوسط الشرق مصرفIMAP13,650,0001.91.450الدوائية المنصور

BGUC28,000,0004.90.140الخليج مصرفBMNS13,000,0001.80.580المنصور مصرف

632,758,93890.03438,496,57777.41

566,435,860الكلي مجموع702,852,139الكلي 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

2021/1/25

 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 عدد1,866,843,700

4المتدولة الشركات

0المرتفعة590,447,936

3المنخفضة

1المستقره83

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT2.0101.650-17.91النفطية المنتجات نقل

BLAD0.1400.130-7.14االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

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)

BAIB324,000,00054.91.080العراق اسيا مصرفBLAD1,520,000,00081.40.130االسالمي العطاء مصرف

BLAD197,600,00033.50.130االسالمي العطاء مصرفBAIB300,000,00016.11.080العراق اسيا مصرف

SIGT64,591,93610.91.650النفطية المنتجات نقلSIGT35,643,7001.91.650النفطية المنتجات نقل

BROI4,256,0000.70.380األئتمان مصرفBROI11,200,0000.60.380األئتمان مصرف

1,866,843,700100.00590,447,936100.00

590,447,936الكلي مجموع1,866,843,700الكلي 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

2021/1/25

 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


