
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد511.761,997,874,864 االغالق

32المتدولة الشركات3.05% التغير نسبه

25المرتفعة15.151,430,533,712(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

5المستقره691

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفBBOB0.4500.4908.89بغداد مصرف

BNOI0.8500.830-2.35االهلي المصرفBMNS0.5700.6208.77المنصور مصرف

BIME0.1200.1308.33االوسط الشرق مصرف

BASH0.2800.3007.14اشور مصرف

HPAL8.4009.0007.14فلسطين فندق

IBSD3.7803.9805.29الغازية  بغداد

TASC8.2008.5904.76سيل اسيا

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)

BBOB391,467,80827.40.490بغداد مصرفBBOB828,440,25441.50.490بغداد مصرف

BNOI286,469,27220.00.830االهلي المصرفBNOI345,329,96517.30.830االهلي المصرف

IBSD228,282,87316.03.980الغازية  بغدادBIME252,100,00012.60.130االوسط الشرق مصرف

TASC118,146,9798.38.590سيل اسياBIBI165,000,0008.30.240االستثمار مصرف

IIDP61,761,0004.31.180للتمور  العراقيةIBSD58,145,3062.93.980الغازية  بغداد

IMAP59,284,9774.11.520الدوائية المنصورIIDP52,450,0002.61.180للتمور  العراقية

AISP45,661,6483.28.270البذور انتاجBASH46,000,0002.30.300اشور مصرف

1,747,465,52587.471,191,074,55683.26

1,430,533,712الكلي مجموع1,997,874,864الكلي 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

2021/2/7

 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 عدد47,524,747

3المتدولة الشركات

1المرتفعة58,092,451

2المنخفضة

0المستقره53

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.0700.060-14.29لالستثمار الخيرBROI0.3800.4107.89األئتمان مصرف

SIGT1.7801.770-0.56النفطية 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)

SIGT57,110,45198.31.770النفطية المنتجات نقلSIGT32,324,74768.01.770النفطية المنتجات نقل

VKHF900,0001.50.060لالستثمار الخيرVKHF15,000,00031.60.060لالستثمار الخير

BROI82,0000.10.410األئتمان مصرفBROI200,0000.40.410األئتمان مصرف

47,524,747100.0058,092,451100.00

58,092,451الكلي مجموع47,524,747الكلي 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

2021/2/7

 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


