
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

549.78االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد548.992,367,949,151 االغالق

30المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

9المرتفعة0.79965,266,064-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره642

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفBELF0.4500.4806.67ايالف مصرف

NGIR0.6700.640-4.48للتأمين الخليجAIPM4.6504.8003.23اللحوم تسويق

BIBI0.2500.240-4.00االستثمار مصرفHBAG8.1508.3001.84بغداد فندق

BASH0.3600.350-2.78اشور مصرفBBOB0.6200.6301.61بغداد مصرف

IMAP1.6701.630-2.40الدوائية المنصورHNTI8.1508.2501.23السياحية االستثمارات

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرفHKAR0.8200.8301.22كربالء فنادق

IIDP1.2601.240-1.59للتمور  العراقيةIBSD4.5804.6000.44الغازية  بغداد

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)

TASC177,963,91018.49.340سيل اسياBIME937,991,28439.60.180االوسط الشرق مصرف

BIME172,731,48017.90.180االوسط الشرق مصرفBUND772,000,00032.60.110المتحد المصرف

BBOB95,100,0009.90.630بغداد مصرفBBOB151,000,0006.40.630بغداد مصرف

BUND92,490,0009.60.110المتحد المصرفBGUC139,750,0005.90.160الخليج مصرف

IBSD76,617,9257.94.600الغازية  بغدادBMFI80,000,0003.40.150الموصل مصرف

IIDP73,167,5007.61.240للتمور  العراقيةIIDP58,600,0002.51.240للتمور  العراقية

IMAP50,548,8295.21.630الدوائية المنصورBMNS49,000,0002.10.600المنصور مصرف

2,188,341,28492.42738,619,64476.52

965,266,064الكلي مجموع2,367,949,151الكلي 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

2021/2/24

 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 عدد382,105,180

6المتدولة الشركات

2المرتفعة433,353,330

3المنخفضة

1المستقره28

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.5801.540-2.53النفطية المنتجات نقلVKHF0.1000.11010.00لالستثمار الخير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفIMCI68.50069.1000.88الكيماوية الصنائع

TZNI2.3902.350-1.67لالتصاالت 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)

BAIB398,520,00092.01.080العراق اسيا مصرفBAIB369,000,00096.61.080العراق اسيا مصرف

IMCI25,713,3305.969.100الكيماوية الصنائعBROI8,000,0002.10.400األئتمان مصرف

SIGT5,739,5001.31.540النفطية المنتجات نقلSIGT3,700,0001.01.540النفطية المنتجات نقل

BROI3,200,0000.70.400األئتمان مصرفVKHF1,000,0000.30.110لالستثمار الخير

VKHF110,0000.030.110لالستثمار الخيرIMCI375,1800.169.100الكيماوية الصنائع

TZNI70,5000.022.350لالتصاالت الخاتمTZNI30,0000.012.350لالتصاالت الخاتم

382,105,180100.00433,353,330100.00

433,353,330الكلي مجموع382,105,180الكلي 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

2021/2/24

 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


