
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

530.03االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد533.121,338,845,591 االغالق

32المتدولة الشركات0.58% التغير نسبه

14المرتفعة3.09757,648,547(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره549

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

AIPM4.6004.450-3.26اللحوم تسويقBELF0.3400.3708.82ايالف مصرف

TASC9.6009.390-2.19سيل اسياBMFI0.1300.1407.69الموصل مصرف

BBOB0.6200.610-1.61بغداد مصرفBIME0.1500.1606.67االوسط الشرق مصرف

HBAG8.1008.000-1.23بغداد فندقBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

SKTA3.2103.200-0.31الكرخ العاب مدينةIMAP1.5401.6205.19الدوائية المنصور

BASH0.3200.3303.13اشور مصرف

IKLV1.5601.5801.28اللقاحات النتاج الكندي

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)

IMAP209,225,41927.61.620الدوائية المنصورBIME280,900,00021.00.160االوسط الشرق مصرف

BBOB118,229,02015.60.610بغداد مصرفBBOB193,571,00014.50.610بغداد مصرف

TASC104,823,97013.89.390سيل اسياBMFI183,468,80013.70.140الموصل مصرف

IBSD53,096,3487.04.240الغازية  بغدادBGUC183,402,85813.70.160الخليج مصرف

BIME44,940,0005.90.160االوسط الشرق مصرفIMAP131,543,6749.81.620الدوائية المنصور

BGUC28,389,4573.70.160الخليج مصرفBUND122,050,0009.10.090المتحد المصرف

BMFI25,685,6323.40.140الموصل مصرفBIBI34,500,0002.60.240االستثمار مصرف

1,129,436,33284.36584,389,84677.13

757,648,547الكلي مجموع1,338,845,591الكلي 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

2021/2/17

 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
 

45المدرجة الشركات عدد416,629,994

8المتدولة الشركات

3المرتفعة446,561,886

2المنخفضة

3المستقره36

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

NDSA0.7000.690-1.43للتأمين السالم دارVKHF0.0700.08014.29لالستثمار الخير

SIGT1.6201.600-1.23النفطية المنتجات نقلBLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.3902.4000.42لالتصاالت 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)

BAIB432,000,00096.71.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00096.01.080العراق اسيا مصرف

SIGT11,554,9002.61.600النفطية المنتجات نقلSIGT7,170,0001.71.600النفطية المنتجات نقل

IKHC909,0000.21.010االنشائية  الخازرVKHF5,000,0001.20.080لالستثمار الخير

NDSA793,5000.20.690للتأمين السالم دارBLAD1,250,0000.30.170االسالمي العطاء مصرف

BROI430,5000.10.410األئتمان مصرفNDSA1,150,0000.30.690للتأمين السالم دار

VKHF400,0000.10.080لالستثمار الخيرBROI1,050,0000.30.410األئتمان مصرف

TZNI263,9860.12.400لالتصاالت الخاتمIKHC900,0000.21.010االنشائية  الخازر

416,520,00099.97446,351,88699.95

446,561,886الكلي مجموع416,629,994الكلي 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

2021/2/17

 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


