
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

533.12االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد544.381,585,764,658 االغالق

25المتدولة الشركات2.11% التغير نسبه

10المرتفعة11.261,074,024,916(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره629

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

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرفAIRP15.90017.49010.00الزراعية المنتجات

AISP8.6008.500-1.16البذور انتاجIBSD4.2404.5908.25الغازية  بغداد

HBAY69.50069.250-0.36بابل فندقBELF0.3700.4008.11ايالف مصرف

BIME0.1600.1706.25االوسط الشرق مصرف

BNOI0.8400.8703.57االهلي المصرف

IMAP1.6201.6501.85الدوائية المنصور

SMOF13.00013.2001.54االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB297,294,96827.70.610بغداد مصرفBBOB491,368,80031.00.610بغداد مصرف

TASC243,946,18822.79.450سيل اسياBIME362,125,00022.80.170االوسط الشرق مصرف

IBSD187,118,02617.44.590الغازية  بغدادBUND248,481,08515.70.090المتحد المصرف

IMAP74,587,2486.91.650الدوائية المنصورBGUC105,823,4366.70.160الخليج مصرف

BIME61,016,4415.70.170االوسط الشرق مصرفBMFI105,000,0006.60.140الموصل مصرف

IIDP40,686,2583.81.200للتمور  العراقيةBIBI62,500,0003.90.240االستثمار مصرف

BUND22,363,2982.10.090المتحد المصرفIMAP45,125,4562.81.650الدوائية المنصور

1,420,423,77789.57927,012,42686.31

1,074,024,916الكلي مجموع1,585,764,658الكلي 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

2021/2/18

 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 عدد576,313,546

9المتدولة الشركات

1المرتفعة670,024,330

4المنخفضة

4المستقره56

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

NAHF0.5000.450-10.00للتأمين االهليةVKHF0.0800.09012.50لالستثمار الخير

SAEI0.7500.700-6.67العقارية  االمين

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.6001.580-1.25النفطية 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)

BAIB324,000,00048.41.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00052.11.080العراق اسيا مصرف

SIGT304,946,94645.51.580النفطية المنتجات نقلSIGT188,479,85232.71.580النفطية المنتجات نقل

VAMF29,939,9994.50.740لالستثمار االمينVAMF40,459,4587.00.740لالستثمار االمين

BLAD5,788,5890.90.160االسالمي العطاء مصرفBLAD37,857,2606.60.160االسالمي العطاء مصرف

TZNI3,359,6560.52.400لالتصاالت الخاتمVKHF5,000,0000.90.090لالستثمار الخير

BROI820,0000.10.410األئتمان مصرفBROI2,000,0000.30.410األئتمان مصرف

SAEI606,2000.10.700العقارية  االمينTZNI1,400,0000.22.400لالتصاالت الخاتم

575,196,57099.81669,461,39199.92

670,024,330الكلي مجموع576,313,546الكلي 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

2021/2/18

 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


