
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

486.44االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد488.42189,548,502 االغالق

18المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

9المرتفعة1.98161,834,155(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

7المستقره203

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

BASH0.2900.280-3.45اشور مصرفBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

HPAL8.5108.500-0.12فلسطين فندقIIDP1.1701.2002.56للتمور  العراقية

BIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

IMOS6.6006.7001.52الحديثة الخياطة

TASC7.4007.5001.35سيل اسيا

IBSD3.5603.6001.12الغازية  بغداد

HISH10.30010.4000.97عشتار فنادق

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)

IIDP37,976,69423.51.200للتمور  العراقيةBIME111,188,10758.70.120االوسط الشرق مصرف

AISP34,169,10721.17.660البذور انتاجIIDP31,963,07816.91.200للتمور  العراقية

TASC31,320,78019.47.500سيل اسياBASH10,000,0005.30.280اشور مصرف

BIME13,282,5738.20.120االوسط الشرق مصرفBIBI7,000,0003.70.230االستثمار مصرف

IBSD12,176,7307.53.600الغازية  بغدادBMNS5,050,0002.70.580المنصور مصرف

INCP9,783,0006.02.540الكيمياوية الصناعاتAISP4,464,5632.47.660البذور انتاج

SMRI6,111,8003.82.140العقارية  المعمورةTASC4,177,0002.27.500سيل اسيا

173,842,74891.71144,820,68389.49

161,834,155الكلي مجموع189,548,502الكلي 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

2021/1/28

 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 عدد232,836,923

4المتدولة الشركات

1المرتفعة287,398,116

2المنخفضة

1المستقره185

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

VKHF0.0900.080-11.11لالستثمار الخيرSIGT1.6501.8009.09النفطية المنتجات نقل

SAEI0.7000.640-8.57العقارية  االمين

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)

BTIB155,000,00053.91.000االسالمي الطيف مصرفBTIB155,000,00066.61.000االسالمي الطيف مصرف

SIGT131,458,93645.71.800النفطية المنتجات نقلSIGT74,540,92332.01.800النفطية المنتجات نقل

SAEI770,1800.30.640العقارية  االمينVKHF2,100,0000.90.080لالستثمار الخير

VKHF169,0000.10.080لالستثمار الخيرSAEI1,196,0000.50.640العقارية  االمين

232,836,923100.00287,398,116100.00

287,398,116الكلي مجموع232,836,923الكلي 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

2021/1/28

 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


