
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

522.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد523.672,050,052,504 االغالق

25المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

9المرتفعة1.121,272,044,602(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره527

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

BUND0.0900.080-11.11المتحد المصرفBBOB0.5600.6108.93بغداد مصرف

BMFI0.1400.130-7.14الموصل مصرفBNAI0.9500.9904.21االسالمي الوطني المصرف

BIME0.1500.140-6.67االوسط الشرق مصرفBASH0.3000.3103.33اشور مصرف

AAHP1.0901.060-2.75الزراعي لالنتاج االهليةIKLV1.5301.5601.96اللقاحات النتاج الكندي

SKTA3.2303.200-0.93الكرخ العاب مدينةBMNS0.5800.5901.72المنصور مصرف

IBSD4.1704.140-0.72الغازية  بغدادHKAR0.7900.8001.27كربالء فنادق

HBAY69.50069.000-0.72بابل فندقTASC8.8008.8901.02سيل 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)

BBOB838,296,53165.90.610بغداد مصرفBBOB1,412,743,17868.90.610بغداد مصرف

TASC171,421,87413.58.890سيل اسياBUND169,000,0008.20.080المتحد المصرف

IBSD36,640,4002.94.140الغازية  بغدادBMFI140,749,8106.90.130الموصل مصرف

AISP23,064,9791.88.450البذور انتاجBIME71,226,6173.50.140االوسط الشرق مصرف

IMAP22,078,5001.71.460الدوائية المنصورBIBI65,000,0003.20.240االستثمار مصرف

IIDP19,476,0001.51.190للتمور  العراقيةBSUC29,214,4121.40.400سومر مصرف

SKTA18,871,9001.53.200الكرخ العاب مدينةBGUC27,123,6121.30.140الخليج مصرف

1,915,057,62993.421,129,850,18488.82

1,272,044,602الكلي مجموع2,050,052,504الكلي 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

2021/2/14

 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 عدد97,136,722

5المتدولة الشركات

1المرتفعة27,549,878

1المنخفضة

3المستقره64

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

SIGT1.6801.630-2.98النفطية المنتجات نقلBLAD0.1300.15015.38االسالمي العطاء مصرف

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)

SIGT13,812,89050.11.630النفطية المنتجات نقلBLAD87,450,00090.00.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD12,772,50046.40.150االسالمي العطاء مصرفSIGT8,348,0238.61.630النفطية المنتجات نقل

TZNI683,9912.52.350لالتصاالت الخاتمVKHF878,9270.90.060لالستثمار الخير

IHFI227,7610.81.350المنزلي صناعةاالثاثTZNI291,0600.32.350لالتصاالت الخاتم

VKHF52,7360.20.060لالستثمار الخيرIHFI168,7120.21.350المنزلي صناعةاالثاث

97,136,722100.0027,549,878100.00

27,549,878الكلي مجموع97,136,722الكلي 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

2021/2/14

 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


