
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

522.17االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد514.386,277,750,365 االغالق

34المتدولة الشركات1.49-% التغير نسبه

4المرتفعة7.794,848,563,945-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

13المستقره569

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

TASC8.8808.450-4.84سيل اسياBNAI0.8400.9007.14االسالمي الوطني المصرف

AAHP1.0601.010-4.72الزراعي لالنتاج االهليةBNOI0.8500.8803.53االهلي المصرف

NGIR0.7000.670-4.29للتأمين الخليجAMEF9.5909.6400.52االوسط الشرق اسماك

BBOB0.5400.520-3.70بغداد مصرفSBPT19.90020.0000.50الركاب لنقل بغداد

IMOS7.3707.100-3.66الحديثة الخياطة

BMNS0.5900.570-3.39المنصور مصرف

IBSD4.1904.050-3.34الغازية  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)

BNOI4,010,525,12182.70.880االهلي المصرفBNOI4,951,240,27378.90.880االهلي المصرف

BMNS165,815,0003.40.570المنصور مصرفBUND362,700,0005.80.080المتحد المصرف

TASC147,473,3803.08.450سيل اسياBMNS289,750,0004.60.570المنصور مصرف

BBOB145,747,4803.00.520بغداد مصرفBBOB280,274,0004.50.520بغداد مصرف

IMAP84,405,1401.71.500الدوائية المنصورBIME182,100,0002.90.140االوسط الشرق مصرف

IIDP46,610,0001.01.180للتمور  العراقيةIMAP57,709,0000.91.500الدوائية المنصور

IBSD46,563,5701.04.050الغازية  بغدادIIDP39,500,0000.61.180للتمور  العراقية

6,163,273,27398.184,647,139,69195.85

4,848,563,945الكلي مجموع6,277,750,365الكلي 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

2021/2/10

 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 عدد668,974,493

7المتدولة الشركات

1المرتفعة675,411,513

2المنخفضة

4المستقره28

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

BROI0.4200.410-2.38األئتمان مصرفIHFI1.3001.3503.85المنزلي صناعةاالثاث

SIGT1.7401.720-1.15النفطية 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)

BTIB652,000,00096.51.000االسالمي الطيف مصرفBTIB652,000,00097.51.000االسالمي الطيف مصرف

SIGT22,441,2803.31.720النفطية المنتجات نقلSIGT13,047,2562.01.720النفطية المنتجات نقل

BROI410,0000.10.410األئتمان مصرفVKHF2,500,0000.40.060لالستثمار الخير

IKHC307,7330.051.110االنشائية  الخازرBROI1,000,0000.10.410األئتمان مصرف

VKHF150,0000.020.060لالستثمار الخيرIKHC277,2370.041.110االنشائية  الخازر

IHFI67,5000.011.350المنزلي صناعةاالثاثBTRU100,0000.010.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.010.350االسالمي الثقة مصرفIHFI50,0000.011.350المنزلي صناعةاالثاث

668,974,493100.00675,411,513100.00

675,411,513الكلي مجموع668,974,493الكلي 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

2021/2/10

 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


