
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

544.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد551.201,529,644,861 االغالق

29المتدولة الشركات1.25% التغير نسبه

18المرتفعة6.821,077,914,733(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

8المستقره552

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HMAN11.30011.000-2.65المنصور فندقBUND0.0900.10011.11المتحد المصرف

HBAY69.25068.000-1.81بابل فندقSBPT21.00023.0009.52الركاب لنقل بغداد

TASC9.4509.360-0.95سيل اسياBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BASH0.3300.3506.06اشور مصرف

BIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

IIDP1.2001.2705.83للتمور  العراقية

IKLV1.5801.6605.06اللقاحات 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)

IIDP395,328,31436.71.270للتمور  العراقيةBUND427,120,78227.90.100المتحد المصرف

IBSD174,494,36216.24.690الغازية  بغدادBIME356,309,24423.30.180االوسط الشرق مصرف

IMAP85,156,0507.91.700الدوائية المنصورIIDP317,815,58120.81.270للتمور  العراقية

HNTI80,000,0007.48.000السياحية االستثماراتBGUC128,000,0008.40.170الخليج مصرف

BIME63,845,6645.90.180االوسط الشرق مصرفBBOB71,430,0004.70.610بغداد مصرف

IKLV48,502,6834.51.660اللقاحات النتاج الكنديIMAP50,255,0003.31.700الدوائية المنصور

BBOB43,577,3004.00.610بغداد مصرفIBSD37,310,9942.44.690الغازية  بغداد

1,388,241,60190.76890,904,37382.65

1,077,914,733الكلي مجموع1,529,644,861الكلي 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

2021/2/22

 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 عدد444,659,452

5المتدولة الشركات

0المرتفعة462,762,591

1المنخفضة

4المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.150-6.25االسالمي 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)

BAIB432,000,00093.41.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00090.01.080العراق اسيا مصرف

VAMF29,939,9996.50.740لالستثمار االمينVAMF40,459,4589.10.740لالستثمار االمين

BLAD450,0000.10.150االسالمي العطاء مصرفBLAD3,000,0000.70.150االسالمي العطاء مصرف

IHFI283,4920.11.350المنزلي صناعةاالثاثVKHF990,0000.20.090لالستثمار الخير

VKHF89,1000.020.090لالستثمار الخيرIHFI209,9940.051.350المنزلي صناعةاالثاث

444,659,452100.00462,762,591100.00

462,762,591الكلي مجموع444,659,452الكلي 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

2021/2/22

االكثرخسارة

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


