
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.68االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.261,119,623,581 االغالق

24المتدولة الشركات0.53% التغير نسبه

13المرتفعة2.58890,725,047(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

9المستقره432

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2400.230-4.17االستثمار مصرفSMRI2.2002.2803.64العقارية  المعمورة

IMOS6.7106.700-0.15الحديثة الخياطةTASC7.6007.8403.16سيل اسيا

AISP7.7007.9002.60البذور انتاج

BBOB0.4100.4202.44بغداد مصرف

IKLV1.4701.5002.04اللقاحات النتاج الكندي

HBAY69.00070.1001.59بابل فندق

IBSD3.5603.6101.40الغازية  بغداد

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)

BBOB366,536,17041.20.420بغداد مصرفBBOB880,794,00078.70.420بغداد مصرف

HBAG149,200,97516.87.700بغداد فندقIIDP81,663,9067.31.180للتمور  العراقية

IIDP96,472,90910.81.180للتمور  العراقيةBIBI32,007,6972.90.230االستثمار مصرف

TASC89,074,42010.07.840سيل اسياBGUC20,000,0001.80.140الخليج مصرف

IBSD51,230,1715.83.610الغازية  بغدادHBAG19,376,7501.77.700بغداد فندق

AISP48,130,0005.47.900البذور انتاجBASH15,500,0001.40.280اشور مصرف

SMRI30,664,7453.42.280العقارية  المعمورةIBSD14,174,7021.33.610الغازية  بغداد

1,063,517,05594.99831,309,39193.33

890,725,047الكلي مجموع1,119,623,581الكلي 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

2021/2/2

 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 عدد107,404,304

3المتدولة الشركات

2المرتفعة168,142,789

0المنخفضة

1المستقره71
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(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7000.7507.14العقارية  االمين

SIGT1.8501.8600.54النفطية 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)

SIGT166,687,78999.11.860النفطية المنتجات نقلSIGT89,704,30483.51.860النفطية المنتجات نقل

VKHF1,305,0000.80.070لالستثمار الخيرVKHF17,500,00016.30.070لالستثمار الخير

SAEI150,0000.10.750العقارية  االمينSAEI200,0000.20.750العقارية  االمين

107,404,304100.00168,142,789100.00

168,142,789الكلي مجموع107,404,304الكلي 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

2021/2/2

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


