
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

523.67االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد532.251,119,453,690 االغالق

25المتدولة الشركات1.64% التغير نسبه

15المرتفعة8.581,095,274,706(نقطه)التغير مقدار

0المنخفضة

10المستقره575

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUND0.0800.09012.50المتحد المصرف

BIME0.1400.1507.14االوسط الشرق مصرف

BGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

TASC8.8909.2504.05سيل اسيا

BMNS0.5900.6103.39المنصور مصرف

BBOB0.6100.6303.28بغداد مصرف

BASH0.3100.3203.23اشور 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)

BBOB352,360,70832.20.630بغداد مصرفBBOB551,014,38749.20.630بغداد مصرف

TASC224,231,17920.59.250سيل اسياBMNS289,635,76025.90.610المنصور مصرف

BMNS175,800,81416.10.610المنصور مصرفBCOI59,751,9125.30.440التجاري المصرف

IBSD154,825,60314.14.230الغازية  بغدادBSUC36,791,8803.30.400سومر مصرف

SMRI60,591,9505.52.430العقارية  المعمورةIBSD36,719,9443.34.230الغازية  بغداد

BCOI26,300,8412.40.440التجاري المصرفSMRI24,853,0002.22.430العقارية  المعمورة

AISP16,810,2151.58.580البذور انتاجTASC24,778,8912.29.250سيل اسيا

1,023,545,77491.431,010,921,31092.30

1,095,274,706الكلي مجموع1,119,453,690الكلي 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

2021/2/15

ربحية 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 عدد218,218,848

10المتدولة الشركات

3المرتفعة176,508,525

1المنخفضة

6المستقره60

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

NDSA0.8000.700-12.50للتأمين السالم دارVKHF0.0600.07016.67لالستثمار الخير

BLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء مصرف

IKHC1.0001.0202.00االنشائية  الخازر

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)

BINI150,000,00085.01.000االسالمي العراق نور مصرفBINI150,000,00068.71.000االسالمي العراق نور مصرف

BROI10,158,4575.80.400األئتمان مصرفBLAD33,300,00015.30.160االسالمي العطاء مصرف

SIGT9,817,4505.61.630النفطية المنتجات نقلBROI25,396,14211.60.400األئتمان مصرف

BLAD5,531,0003.10.160االسالمي العطاء مصرفSIGT5,965,0002.71.630النفطية المنتجات نقل

NDSA350,0000.20.700للتأمين السالم دارVKHF2,300,0001.10.070لالستثمار الخير

SAEI212,5000.10.750العقارية  االمينNDSA500,0000.20.700للتأمين السالم دار

VKHF161,0000.10.070لالستثمار الخيرSAEI300,0000.10.750العقارية  االمين

217,761,14299.79176,230,40799.84

176,508,525الكلي مجموع218,218,848الكلي 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

2021/2/15

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


