
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.13االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد487.681,797,146,613 االغالق

24المتدولة الشركات0.73% التغير نسبه

9المرتفعة3.55819,604,776(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره410

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

HMAN11.27010.710-4.97المنصور فندقBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

HNTI8.2008.000-2.44السياحية االستثماراتSMRI2.0402.2007.84العقارية  المعمورة

IITC10.60010.500-0.94للسجاد العراقيةBBOB0.3900.4105.13بغداد مصرف

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةBIBI0.2300.2404.35االستثمار مصرف

HISH10.30010.260-0.39عشتار فنادقAIPM4.6004.7002.17اللحوم تسويق

SMOF12.90012.850-0.39االلعاب لمدن الموصلTASC7.4507.6002.01سيل اسيا

IBSD3.5203.5601.14الغازية  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)

BBOB500,276,42461.00.410بغداد مصرفBBOB1,233,962,00968.70.410بغداد مصرف

IIDP95,702,10011.71.170للتمور  العراقيةBUND200,000,00011.10.080المتحد المصرف

SMRI40,757,3305.02.200العقارية  المعمورةBMFI107,500,0006.00.140الموصل مصرف

TASC40,065,2004.97.600سيل اسياBIBI102,622,8685.70.240االستثمار مصرف

IBSD36,522,0004.53.560الغازية  بغدادIIDP81,650,0004.51.170للتمور  العراقية

BIBI23,649,4882.90.240االستثمار مصرفBGUC20,000,0001.10.140الخليج مصرف

BUND16,000,0002.00.080المتحد المصرفSMRI19,066,2411.12.200العقارية  المعمورة

1,764,801,11898.20752,972,54291.87

819,604,776الكلي مجموع1,797,146,613الكلي 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

2021/2/1

 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 عدد1,486,917,024

7المتدولة الشركات

2المرتفعة1,297,537,855

1المنخفضة

4المستقره99

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.0800.070-12.50لالستثمار الخيرSAEI0.6400.7009.38العقارية  االمين

SIGT1.7401.8506.32النفطية 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)

BIDB992,250,00076.50.810الدولي التنمية مصرفBIDB1,225,000,00082.40.810الدولي التنمية مصرف

BINI200,000,00015.41.000االسالمي العراق نور مصرفBINI200,000,00013.51.000االسالمي العراق نور مصرف

SIGT91,779,7647.11.850النفطية المنتجات نقلSIGT49,100,6323.31.850النفطية المنتجات نقل

IMCI6,219,2000.580.000الكيماوية الصنائعVKHF6,600,0000.40.070لالستثمار الخير

IHFI5,863,2600.51.250المنزلي صناعةاالثاثIHFI4,690,6080.31.250المنزلي صناعةاالثاث

SAEI963,6310.10.700العقارية  االمينSAEI1,448,0440.10.700العقارية  االمين

VKHF462,0000.040.070لالستثمار الخيرIMCI77,7400.0180.000الكيماوية الصنائع

1,486,917,024100.001,297,537,855100.00

1,297,537,855الكلي مجموع1,486,917,024الكلي 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

2021/2/1

 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


