
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

514.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد522.552,234,799,566 االغالق

29المتدولة الشركات1.59% التغير نسبه

15المرتفعة8.171,539,905,860(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

12المستقره595

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

IMAP1.5001.470-2.00الدوائية المنصورBUND0.0800.09012.50المتحد المصرف

HKAR0.8000.790-1.25كربالء فنادقAAHP1.0101.0907.92الزراعي لالنتاج االهلية

BBOB0.5200.5607.69بغداد مصرف

BIME0.1400.1507.14االوسط الشرق مصرف

BELF0.3200.3406.25ايالف مصرف

BNAI0.9000.9505.56االسالمي الوطني المصرف

SBPT20.00020.9004.50الركاب لنقل 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)

BBOB848,629,42555.10.560بغداد مصرفBBOB1,547,248,68369.20.560بغداد مصرف

TASC337,986,10021.98.800سيل اسياBIME189,675,1328.50.150االوسط الشرق مصرف

AISP90,277,1765.98.450البذور انتاجBUND106,966,4604.80.090المتحد المصرف

IIDP48,380,0003.11.180للتمور  العراقيةBIBI84,817,2943.80.240االستثمار مصرف

IBSD40,117,5212.64.170الغازية  بغدادBMFI53,000,0002.40.140الموصل مصرف

BIME26,574,5181.70.150االوسط الشرق مصرفBGUC45,000,0002.00.140الخليج مصرف

SMRI26,378,5931.72.350العقارية  المعمورةIIDP41,000,0001.81.180للتمور  العراقية

2,067,707,56992.521,418,343,33392.11

1,539,905,860الكلي مجموع2,234,799,566الكلي 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

2021/2/11

 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 عدد21,255,988

6المتدولة الشركات

0المرتفعة289,516,788

3المنخفضة

3المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.1101.000-9.91االنشائية  الخازر

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

SIGT1.7201.680-2.33النفطية 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)

IMCI264,499,05091.468.500الكيماوية الصنائعSIGT13,500,00063.51.680النفطية المنتجات نقل

SIGT22,697,5007.81.680النفطية المنتجات نقلIMCI3,861,30018.268.500الكيماوية الصنائع

IKHC1,635,2380.61.000االنشائية  الخازرIKHC1,594,6887.51.000االنشائية  الخازر

BROI400,0000.10.400األئتمان مصرفBROI1,000,0004.70.400األئتمان مصرف

SAEI225,0000.10.750العقارية  االمينVKHF1,000,0004.70.060لالستثمار الخير

VKHF60,0000.00.060لالستثمار الخيرSAEI300,0001.40.750العقارية  االمين

21,255,988100.00289,516,788100.00

289,516,788الكلي مجموع21,255,988الكلي 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

2021/2/11

 خسارة 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


