
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

560.39االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد558.911,332,213,302 االغالق

32المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

7المرتفعة1.48633,154,201-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

13المستقره466

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

BUND0.1300.120-7.69المتحد المصرفIICM0.2700.40048.15الكارتون صناعات

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفHBAY71.50075.8006.01بابل فندق

BELF0.4800.460-4.17ايالف مصرفHKAR0.8600.9004.65كربالء فنادق

BASH0.3600.350-2.78اشور مصرفIIDP1.2201.2300.82للتمور  العراقية

BCOI0.4500.440-2.22التجاري المصرفIKLV1.5901.6000.63اللقاحات النتاج الكندي

HNTI8.1508.000-1.84السياحية االستثماراتSMRI2.3302.3400.43العقارية  المعمورة

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرفAMEF9.7109.7200.10االوسط الشرق اسماك

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)

BBOB170,961,50027.00.690بغداد مصرفBIME342,100,00025.70.190االوسط الشرق مصرف

SKTA72,085,10011.43.130الكرخ العاب مدينةBUND338,567,63325.40.120المتحد المصرف

BIME64,259,00010.10.190االوسط الشرق مصرفBBOB250,575,00018.80.690بغداد مصرف

TASC57,774,5329.19.180سيل اسياBGUC161,550,00012.10.160الخليج مصرف

AISP56,526,9108.98.400البذور انتاجBCOI50,000,0003.80.440التجاري المصرف

BUND42,228,1166.70.120المتحد المصرفBMNS47,000,0003.50.600المنصور مصرف

BMNS28,200,0004.50.600المنصور مصرفBIBI32,272,6762.40.260االستثمار مصرف

1,222,065,30991.73492,035,15877.71

633,154,201الكلي مجموع1,332,213,302الكلي 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

2021/3/4

 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 عدد13,750,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,296,500

1المنخفضة

2المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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 االغالق

( دينار)
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%  التغير

SIGT1.5501.540-0.65النفطية المنتجات نقلBLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء مصرف

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)

SIGT5,666,50055.01.540النفطية المنتجات نقلBROI5,000,00036.40.430األئتمان مصرف

BROI2,150,00020.90.430األئتمان مصرفSIGT3,750,00027.31.540النفطية المنتجات نقل

BTIB2,000,00019.41.000االسالمي الطيف مصرفBLAD3,000,00021.80.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD480,0004.70.160االسالمي العطاء مصرفBTIB2,000,00014.51.000االسالمي الطيف مصرف

13,750,000100.0010,296,500100.00

10,296,500الكلي مجموع13,750,000الكلي 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

2021/3/4

 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


