
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

558.91االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد565.731,326,103,646 االغالق

25المتدولة الشركات1.22% التغير نسبه

16المرتفعة6.82684,768,820(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

5المستقره429

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

AIRP18.00017.260-4.11الزراعية المنتجاتIICM0.4000.44010.00الكارتون صناعات

BELF0.4600.450-2.17ايالف مصرفIMIB3.2603.5508.90والدراجات المعدنية

SKTA3.1303.090-1.28الكرخ العاب مدينةBUND0.1200.1308.33المتحد المصرف

TASC9.1809.150-0.33سيل اسياBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

HBAY75.80079.5004.88بابل فندق

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)

BBOB205,699,00030.00.700بغداد مصرفBIME387,078,15029.20.200االوسط الشرق مصرف

TASC110,700,75016.29.150سيل اسياBBOB296,200,00022.30.700بغداد مصرف

BIME77,415,63011.30.200االوسط الشرق مصرفBMFI263,068,95219.80.160الموصل مصرف

BMNS44,530,3906.50.620المنصور مصرفBUND92,062,1276.90.130المتحد المصرف

BMFI41,991,0326.10.160الموصل مصرفBGUC73,356,1605.50.170الخليج مصرف

SMRI36,746,7505.42.430العقارية  المعمورةBMNS73,000,0005.50.620المنصور مصرف

HBAY29,203,7504.379.500بابل فندقBCOI33,050,0002.50.440التجاري المصرف

1,217,815,38991.83546,287,30379.78

684,768,820الكلي مجموع1,326,103,646الكلي 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

2021/3/8

 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 عدد3,121,456

4المتدولة الشركات

0المرتفعة3,131,810

0المنخفضة

4المستقره12

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)

IMCI1,137,11036.369.100الكيماوية الصنائعBROI2,200,00070.50.430األئتمان مصرف

SIGT1,008,70032.21.540النفطية المنتجات نقلSIGT655,00021.01.540النفطية المنتجات نقل

BROI946,00030.20.430األئتمان مصرفBLAD250,0008.00.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD40,0001.30.160االسالمي العطاء مصرفIMCI16,4560.569.100الكيماوية الصنائع

3,121,456100.003,131,810100.00

3,131,810الكلي مجموع3,121,456الكلي 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

2021/3/8

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


