
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

563.76االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد562.822,835,642,518 االغالق

33المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

6المرتفعة0.941,460,794,043-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

14المستقره667

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

AIRP19.23018.270-4.99الزراعية المنتجاتIMIB2.8203.1009.93والدراجات المعدنية

BELF0.5000.480-4.00ايالف مصرفHTVM4.8005.0004.17الموصل سد

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBBOB0.6900.7001.45بغداد مصرف

HISH10.50010.250-2.38عشتار فنادقHNTI8.1008.1500.62السياحية االستثمارات

BCOI0.4600.450-2.17التجاري المصرفTASC9.2009.2500.54سيل اسيا

AIPM4.8404.750-1.86اللحوم تسويقIITC11.00011.0500.45للسجاد العراقية

IMAP1.7401.710-1.72الدوائية المنصور

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)

BBOB206,234,34114.10.700بغداد مصرفBIME986,218,01734.80.200االوسط الشرق مصرف

BIME203,431,88013.90.200االوسط الشرق مصرفBGUC651,871,64223.00.180الخليج مصرف

AISP191,396,56013.18.440البذور انتاجBUND298,266,66610.50.140المتحد المصرف

TASC183,501,27112.69.250سيل اسياBBOB293,573,00410.40.700بغداد مصرف

HNTI154,185,25010.68.150السياحية االستثماراتBMFI202,657,9257.10.160الموصل مصرف

BGUC117,336,8968.00.180الخليج مصرفIMAP53,383,0001.91.710الدوائية المنصور

IMAP92,191,7806.31.710الدوائية المنصورBIIB48,876,5921.70.430االسالمي  المصرف

2,534,846,84689.391,148,277,97878.61

1,460,794,043الكلي مجموع2,835,642,518الكلي 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

2021/3/2

 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 عدد423,442,854

6المتدولة الشركات

2المرتفعة379,126,354

2المنخفضة

2المستقره63

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

IKHC1.0100.850-15.84االنشائية  الخازرVKHF0.0900.10011.11لالستثمار الخير

BROI0.4900.440-10.20األئتمان مصرفSIGT1.5501.5600.65النفطية المنتجات نقل

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)

BAIB324,000,00085.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00070.81.080العراق اسيا مصرف

BROI34,786,6349.20.440األئتمان مصرفBROI78,005,85418.40.440األئتمان مصرف

SIGT13,264,7203.51.560النفطية المنتجات نقلBLAD35,500,0008.40.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD6,035,0001.60.170االسالمي العطاء مصرفSIGT8,537,0002.01.560النفطية المنتجات نقل

IKHC1,020,0000.30.850االنشائية  الخازرIKHC1,200,0000.30.850االنشائية  الخازر

VKHF20,0000.00.100لالستثمار الخيرVKHF200,0000.00.100لالستثمار الخير

423,442,854100.00379,126,354100.00

379,126,354الكلي مجموع423,442,854الكلي 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

2021/3/2

 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




