
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

488.42االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد484.13304,857,169 االغالق

20المتدولة الشركات0.88-% التغير نسبه

2المرتفعة4.29354,241,161-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

5المستقره328

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

SMRI2.1402.040-4.67العقارية  المعمورةSMOF12.80012.9000.78االلعاب لمدن الموصل

HKAR0.7900.760-3.80كربالء فنادقAISP7.6607.7000.52البذور انتاج

SBPT19.90019.250-3.27الركاب لنقل بغداد

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرف

BNOI0.8700.850-2.30االهلي المصرف

IBSD3.6003.520-2.22الغازية  بغداد

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرف

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)

IIDP97,060,50027.41.180للتمور  العراقيةBIME119,497,60739.20.120االوسط الشرق مصرف

AISP62,322,95017.67.700البذور انتاجIIDP82,450,00027.01.180للتمور  العراقية

IBSD45,285,00012.83.520الغازية  بغدادBMNS30,000,0009.80.570المنصور مصرف

TASC38,211,20010.87.450سيل اسياIBSD12,850,0004.23.520الغازية  بغداد

INCP30,526,5008.62.510الكيمياوية الصناعاتINCP12,150,0004.02.510الكيمياوية الصناعات

BMNS17,100,0004.80.570المنصور مصرفBUND10,000,0003.30.070المتحد المصرف

BIME14,339,7134.00.120االوسط الشرق مصرفAISP8,151,1062.77.700البذور انتاج

275,098,71390.24304,845,86386.06

354,241,161الكلي مجموع304,857,169الكلي 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

2021/1/31

 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 عدد6,659,186

4المتدولة الشركات

1المرتفعة7,096,287

1المنخفضة

2المستقره19

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

SIGT1.8001.740-3.33النفطية المنتجات نقلIMCI68.10080.00017.47الكيماوية الصنائع

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)

SIGT6,251,00088.11.740النفطية المنتجات نقلSIGT3,565,00053.51.740النفطية المنتجات نقل

IMCI560,0007.980.000الكيماوية الصنائعVKHF3,070,00046.10.080لالستثمار الخير

VKHF244,9003.50.080لالستثمار الخيرTZNI17,1860.32.350لالتصاالت الخاتم

TZNI40,3870.62.350لالتصاالت الخاتمIMCI7,0000.180.000الكيماوية الصنائع

6,659,186100.007,096,287100.00

7,096,287الكلي مجموع6,659,186الكلي 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

2021/1/31

 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


