
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.03االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد496.611,417,775,431 االغالق

26المتدولة الشركات0.52% التغير نسبه

9المرتفعة2.58897,338,901(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره528

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

BELF0.3000.290-3.33ايالف مصرفAIRP14.60015.4005.48الزراعية المنتجات

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرفBBOB0.4300.4504.65بغداد مصرف

SMRI2.2302.200-1.35العقارية  المعمورةHKAR0.7600.7903.95كربالء فنادق

IMAP1.5201.500-1.32الدوائية المنصورTASC7.9508.2003.14سيل اسيا

IKLV1.5301.510-1.31اللقاحات النتاج الكنديIBSD3.7203.7801.61الغازية  بغداد

SBPT19.50019.250-1.28الركاب لنقل بغدادAISP7.9508.0601.38البذور انتاج

SKTA3.3003.260-1.21الكرخ العاب مدينةINCP2.5102.5401.20الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB470,523,82852.40.450بغداد مصرفBBOB1,073,007,97175.70.450بغداد مصرف

TASC78,195,9508.78.200سيل اسياBIME96,200,0006.80.120االوسط الشرق مصرف

AISP75,127,1188.48.060البذور انتاجBNAI46,260,0003.30.800االسالمي الوطني المصرف

IBSD46,700,3795.23.780الغازية  بغدادIIDP37,660,0002.71.170للتمور  العراقية

SKTA46,664,7745.23.260الكرخ العاب مدينةBGUC27,800,0002.00.140الخليج مصرف

IIDP44,132,2004.91.170للتمور  العراقيةBMFI22,000,0001.60.140الموصل مصرف

BNAI37,008,0004.10.800االسالمي الوطني المصرفIMAP17,455,0001.21.500الدوائية المنصور

1,320,382,97193.13798,352,24988.97

897,338,901الكلي مجموع1,417,775,431الكلي 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

2021/2/4

 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 عدد215,311,031

4المتدولة الشركات

1المرتفعة218,026,635

1المنخفضة

2المستقره38

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

SIGT1.8101.780-1.66النفطية المنتجات نقلSAEI0.8000.8506.25العقارية  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)

BINI200,000,00091.71.000االسالمي العراق نور مصرفBINI200,000,00092.91.000االسالمي العراق نور مصرف

SIGT17,142,4727.91.780النفطية المنتجات نقلSIGT9,659,0754.51.780النفطية المنتجات نقل

SAEI534,1630.20.850العقارية  االمينVKHF5,000,0002.30.070لالستثمار الخير

VKHF350,0000.20.070لالستثمار الخيرSAEI651,9560.30.850العقارية  االمين

215,311,031100.00218,026,635100.00

218,026,635الكلي مجموع215,311,031الكلي 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

2021/2/4

 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


