
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

562.82االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد560.392,542,093,911 االغالق

33المتدولة الشركات0.43-% التغير نسبه

6المرتفعة2.431,156,612,391-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

9المستقره543

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفHBAY65.00071.50010.00بابل فندق

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIMIB3.1003.3006.45والدراجات المعدنية

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفIBPM1.9502.0002.56التغليف لمواد  بغداد

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفHISH10.25010.5002.44عشتار فنادق

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفHBAG8.1008.2001.23بغداد فندق

BASH0.3700.360-2.70اشور مصرفAMEF9.7009.7100.10االوسط الشرق اسماك

BIIB0.4300.420-2.33االسالمي  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)

BBOB401,695,78234.70.690بغداد مصرفBIME1,000,485,90039.40.190االوسط الشرق مصرف

BIME190,092,71916.40.190االوسط الشرق مصرفBBOB582,164,90222.90.690بغداد مصرف

TASC181,513,41415.79.240سيل اسياBUND359,519,23014.10.130المتحد المصرف

HBAY70,206,3456.171.500بابل فندقBMFI275,600,00010.80.150الموصل مصرف

BUND46,760,0004.00.130المتحد المصرفBCOI72,400,0002.80.450التجاري المصرف

IIDP41,703,4553.61.220للتمور  العراقيةBGUC64,764,7062.50.170الخليج مصرف

BMFI41,370,0003.60.150الموصل مصرفBIBI48,301,4151.90.260االستثمار مصرف

2,403,236,15394.54973,341,71684.15

1,156,612,391الكلي مجموع2,542,093,911الكلي 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

2021/3/3

 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 عدد326,545,750

8المتدولة الشركات

0المرتفعة342,254,488

4المنخفضة

4المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.150-11.76االسالمي العطاء مصرف

NDSA0.6900.650-5.80للتأمين السالم دار

BROI0.4400.430-2.27األئتمان مصرف

SIGT1.5601.550-0.64النفطية 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)

BAIB324,000,00094.71.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00091.91.080العراق اسيا مصرف

SIGT14,280,8004.21.550النفطية المنتجات نقلBLAD14,000,0004.30.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,110,0000.60.150االسالمي العطاء مصرفSIGT9,225,0002.81.550النفطية المنتجات نقل

BRTB1,000,0000.31.000االقليم مصرفBROI1,700,0000.50.430األئتمان مصرف

BROI731,0000.20.430األئتمان مصرفBRTB1,000,0000.31.000االقليم مصرف

NDSA70,6880.020.650للتأمين السالم دارVKHF500,0000.20.100لالستثمار الخير

VKHF50,0000.010.100لالستثمار الخيرNDSA108,7500.030.650للتأمين السالم دار

326,533,750100.00342,242,488100.00

342,254,488الكلي مجموع326,545,750الكلي 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

2021/3/3

 خسارة 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


