
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

551.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد549.782,050,362,501 االغالق

35المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

13المرتفعة1.421,027,003,859-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

7المستقره806

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفBUND0.1000.11010.00المتحد المصرف

NAME0.5500.530-3.64للتأمين االمينBELF0.4100.4509.76ايالف مصرف

IKLV1.6601.600-3.61اللقاحات النتاج الكنديBMFI0.1400.1507.14الموصل مصرف

IBSD4.6904.580-2.35الغازية  بغدادBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرفIMOS7.3007.6004.11الحديثة الخياطة

IMAP1.7001.670-1.76الدوائية المنصورBASH0.3500.3602.86اشور مصرف

HBAY68.00067.010-1.46بابل فندقBIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

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)

IBSD135,436,27713.24.580الغازية  بغدادBIME614,000,00029.90.190االوسط الشرق مصرف

BIME116,660,00011.40.190االوسط الشرق مصرفBUND495,439,33324.20.110المتحد المصرف

TASC98,965,9009.69.300سيل اسياBMFI156,150,0007.60.150الموصل مصرف

IMAP85,785,5628.41.670الدوائية المنصورBIBI132,220,0006.40.250االستثمار مصرف

IIDP73,415,6297.11.260للتمور  العراقيةBGUC124,242,0066.10.160الخليج مصرف

BBOB68,342,4856.70.620بغداد مصرفBBOB110,749,9765.40.620بغداد مصرف

BUND54,498,3275.30.110المتحد المصرفIIDP58,527,4942.91.260للتمور  العراقية

1,691,328,80982.49633,104,18061.65

1,027,003,859الكلي مجموع2,050,362,501الكلي 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

2021/2/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد321,535,258

9المتدولة الشركات

1المرتفعة425,052,638

1المنخفضة

7المستقره41

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

TZNI2.4002.390-0.42لالتصاالت الخاتمVKHF0.0900.10011.11لالستثمار الخير

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB324,000,00076.21.080االسالمي العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00093.31.080االسالمي العراق اسيا مصرف

IMCI85,625,00020.168.500الكيماوية الصنائعBROI6,570,0002.00.410األئتمان مصرف

SIGT9,357,1232.21.580النفطية المنتجات نقلSIGT6,034,2421.91.580النفطية المنتجات نقل

BROI2,663,7000.60.410األئتمان مصرفBLAD6,000,0001.90.150االسالمي البالد مصرف

TZNI2,390,0000.62.390لالتصاالت الخاتمIMCI1,250,0000.468.500الكيماوية الصنائع

BLAD900,0000.20.150االسالمي البالد مصرفTZNI1,000,0000.32.390لالتصاالت الخاتم

VKHF60,5000.00.100لالستثمار الخيرVKHF616,6690.20.100لالستثمار الخير

321,470,91199.98424,996,32399.99

425,052,638الكلي مجموع321,535,258الكلي 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

2021/2/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


