
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

523.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد522.173,348,650,799 االغالق

30المتدولة الشركات0.23-% التغير نسبه

10المرتفعة1.212,222,801,882-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره759

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0900.080-11.11المتحد المصرفBELF0.3000.33010.00ايالف مصرف

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBNAI0.8000.8405.00االسالمي الوطني المصرف

BMNS0.6200.590-4.84المنصور مصرفBIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفBNOI0.8300.8502.41االهلي المصرف

HMAN11.50011.300-1.74المنصور فندقBBOB0.5300.5401.89بغداد مصرف

HBAY72.00071.000-1.39بابل فندقSKTA3.1903.2501.88الكرخ العاب مدينة

IMAP1.5201.500-1.32الدوائية المنصورIITC10.80011.0001.85للسجاد العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB981,616,59344.20.540بغداد مصرفBBOB1,734,819,00051.80.540بغداد مصرف

TASC279,679,79012.68.880سيل اسياBIME412,943,49912.30.140االوسط الشرق مصرف

BNOI220,616,0009.90.850االهلي المصرفBNOI265,800,0007.90.850االهلي المصرف

IBSD219,879,9569.94.190الغازية  بغدادBUND223,000,0006.70.080المتحد المصرف

INCP98,362,0004.42.600الكيمياوية الصناعاتBIBI107,300,0003.20.240االستثمار مصرف

IIDP64,723,0002.91.180للتمور  العراقيةBASH103,500,0003.10.300اشور مصرف

BIME59,921,0902.70.140االوسط الشرق مصرفBGUC94,676,2942.80.140الخليج مصرف

2,942,038,79387.861,924,798,42986.59

2,222,801,882الكلي مجموع3,348,650,799الكلي 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

2021/2/9

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد324,115,150المتداولة االسهم عدد

7المتدولة الشركات

2المرتفعة409,031,363 التداول حجم

2المنخفضة

3المستقره46

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SAEI0.8500.750-11.76العقارية  االمينIHFI1.2501.3004.00المنزلي صناعةاالثاث

SIGT1.7701.740-1.69النفطية المنتجات نقلBROI0.4100.4202.44األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB324,000,00079.21.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00092.61.080العراق اسيا مصرف

IMCI58,789,44014.468.500الكيماوية الصنائعSIGT11,906,9103.71.740النفطية المنتجات نقل

SIGT20,816,9235.11.740النفطية المنتجات نقلBROI5,500,0001.70.420األئتمان مصرف

SAEI2,935,0000.70.750العقارية  االمينSAEI3,800,0001.20.750العقارية  االمين

BROI2,305,0000.60.420األئتمان مصرفVKHF2,000,0000.60.060لالستثمار الخير

VKHF120,0000.030.060لالستثمار الخيرIMCI858,2400.368.500الكيماوية الصنائع

IHFI65,0000.021.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI50,0000.021.300المنزلي صناعةاالثاث

324,115,150100.00409,031,363100.00

409,031,363الكلي مجموع324,115,150الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

العقود عدد

2021/2/9

 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


