
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

532.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد530.031,140,709,648 االغالق

27المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

5المرتفعة2.221,409,080,410-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره624

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

BNOI0.8800.840-4.55االهلي المصرفIMAP1.4701.5404.76الدوائية المنصور

SMRI2.4302.380-2.06العقارية  المعمورةTASC9.2509.6003.78سيل اسيا

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرفHBAG8.0008.1001.25بغداد فندق

BBOB0.6300.620-1.59بغداد مصرفIIDP1.1901.2000.84للتمور  العراقية

AISP8.5808.500-0.93البذور انتاجAMEF9.6409.6600.21االوسط الشرق اسماك

IBSD4.2304.200-0.71الغازية  بغداد

SKTA3.2303.210-0.62الكرخ العاب مدينة

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)

TASC507,153,17136.09.600سيل اسياBBOB618,657,38154.20.620بغداد مصرف

BBOB386,750,16027.40.620بغداد مصرفBIME137,659,12512.10.150االوسط الشرق مصرف

IMAP110,006,8427.81.540الدوائية المنصورIMAP72,669,2006.41.540الدوائية المنصور

IBSD87,070,1476.24.200الغازية  بغدادIIDP62,995,2795.51.200للتمور  العراقية

IIDP75,594,3355.41.200للتمور  العراقيةTASC53,730,4974.79.600سيل اسيا

HNTI57,448,9824.18.000السياحية االستثماراتBCOI31,500,0002.80.440التجاري المصرف

SMRI26,083,4771.92.380العقارية  المعمورةBSUC31,254,7222.70.400سومر مصرف

1,008,466,20488.411,250,107,11388.72

1,409,080,410الكلي مجموع1,140,709,648الكلي 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

2021/2/16

 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 عدد431,391,621

7المتدولة الشركات

3المرتفعة440,641,205

2المنخفضة

2المستقره24

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

IKHC1.0201.010-0.98االنشائية  الخازرNAHF0.4500.50011.11للتأمين االهلية

SIGT1.6301.620-0.61النفطية المنتجات نقلBROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

TZNI2.3502.3901.70لالتصاالت الخاتم

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)

BAIB432,000,00098.01.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00092.71.080العراق اسيا مصرف

BLAD3,580,0000.80.160االسالمي العطاء مصرفBLAD23,200,0005.40.160االسالمي العطاء مصرف

NAHF1,687,0310.40.500للتأمين االهليةBROI3,700,0000.90.410األئتمان مصرف

BROI1,517,0000.30.410األئتمان مصرفNAHF3,374,0610.80.500للتأمين االهلية

SIGT972,0000.21.620النفطية المنتجات نقلSIGT600,0000.11.620النفطية المنتجات نقل

TZNI632,7660.12.390لالتصاالت الخاتمTZNI267,5600.12.390لالتصاالت الخاتم

IKHC252,4090.11.010االنشائية  الخازرIKHC250,0000.11.010االنشائية  الخازر

431,391,621100.00440,641,205100.00

440,641,205الكلي مجموع431,391,621الكلي 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

2021/2/16

 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


