
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

548.99االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد556.551,941,883,941 االغالق

32المتدولة الشركات1.38% التغير نسبه

16المرتفعة7.561,047,625,108(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره604

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

IMOS7.6007.400-2.63الحديثة الخياطةBUND0.1100.13018.18المتحد المصرف

HNTI8.2508.110-1.70السياحية االستثماراتAIRP17.49019.2309.95الزراعية المنتجات

HBAY67.01066.000-1.51بابل فندقBIBI0.2400.2608.33االستثمار مصرف

TASC9.3409.280-0.64سيل اسياBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

SKTA3.2303.210-0.62الكرخ العاب مدينةBASH0.3500.3705.71اشور مصرف

AISP8.5108.500-0.12البذور انتاجBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

BBOB0.6300.6604.76بغداد 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)

BBOB352,912,78333.70.660بغداد مصرفBIME558,389,68028.80.190االوسط الشرق مصرف

TASC125,410,21912.09.280سيل اسياBBOB542,974,92628.00.660بغداد مصرف

BIME105,385,19510.10.190االوسط الشرق مصرفBUND243,824,19212.60.130المتحد المصرف

IBSD60,316,9295.84.600الغازية  بغدادBMFI121,042,1356.20.150الموصل مصرف

BELF56,059,0005.40.500ايالف مصرفBGUC120,000,0006.20.170الخليج مصرف

AISP43,996,2304.28.500البذور انتاجBELF112,600,0005.80.500ايالف مصرف

HNTI35,179,3193.48.110السياحية االستثماراتBIBI61,087,3253.10.260االستثمار مصرف

1,759,918,25890.63779,259,67474.38

1,047,625,108الكلي مجموع1,941,883,941الكلي 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

2021/2/25

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد153,726,113

8المتدولة الشركات

1المرتفعة73,202,666

3المنخفضة

4المستقره38

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

VKHF0.1100.090-18.18لالستثمار الخيرBROI0.4000.48020.00األئتمان مصرف

VAMF0.7400.720-2.70لالستثمار االمين

SIGT1.5401.530-0.65النفطية المنتجات نقل

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)

VAMF49,360,54067.40.720لالستثمار االمينVAMF67,807,05644.10.720لالستثمار االمين

BROI11,932,00016.30.480األئتمان مصرفVKHF31,600,00020.60.090لالستثمار الخير

BRTB5,105,0007.01.000االقليم مصرفBROI27,700,00018.00.480األئتمان مصرف

BLAD3,010,7844.10.150االسالمي العطاء مصرفBLAD20,862,74013.60.150االسالمي العطاء مصرف

VKHF2,914,0004.00.090لالستثمار الخيرBRTB5,105,0003.31.000االقليم مصرف

IHFI475,8750.71.350المنزلي صناعةاالثاثIHFI352,5000.21.350المنزلي صناعةاالثاث

SIGT382,5000.51.530النفطية المنتجات نقلSIGT250,0000.21.530النفطية المنتجات نقل

153,677,29699.9773,180,69899.97

73,202,666الكلي مجموع153,726,113الكلي 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

2021/2/25

 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


