
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد568.932,127,558,811 االغالق

29المتدولة الشركات0.57% التغير نسبه

14المرتفعة3.20731,730,937(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره603

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AAHP1.0601.010-4.72الزراعي لالنتاج االهليةIICM0.4400.4809.09الكارتون صناعات

HBAY79.50078.000-1.89بابل فندقIMIB3.5503.8007.04والدراجات المعدنية

IIDP1.2301.220-0.81للتمور  العراقيةBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

INCP2.6402.630-0.38الكيمياوية الصناعاتBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

TASC9.1509.140-0.11سيل اسياSMRI2.4302.5504.94العقارية  المعمورة

BIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

IMOS7.5007.7002.67الحديثة الخياطة

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)

BBOB147,875,00020.20.700بغداد مصرفBIME568,636,56226.70.210االوسط الشرق مصرف

BIME124,817,04417.10.210االوسط الشرق مصرفBGUC501,285,75223.60.180الخليج مصرف

BGUC90,231,43512.30.180الخليج مصرفBUND499,440,00023.50.130المتحد المصرف

BUND66,671,6009.10.130المتحد المصرفBBOB211,250,0009.90.700بغداد مصرف

TASC55,781,2327.69.140سيل اسياBMFI140,800,0006.60.160الموصل مصرف

IMAP35,971,0504.91.750الدوائية المنصورBIBI41,000,0001.90.280االستثمار مصرف

SMRI33,075,5004.52.550العقارية  المعمورةBCOI36,860,9361.70.450التجاري المصرف

1,999,273,25093.97554,422,86175.77

731,730,937الكلي مجموع2,127,558,811الكلي 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

2021/3/9

 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 عدد59,781,500

4المتدولة الشركات

2المرتفعة14,550,650

1المنخفضة

1المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.5401.530-0.65النفطية المنتجات نقلBLAD0.1600.18012.50االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4300.4402.33األئتمان مصرف

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)

BLAD10,298,00070.80.180االسالمي العطاء مصرفBLAD57,400,00096.00.180االسالمي العطاء مصرف

IMCI2,176,65015.069.100الكيماوية الصنائعBROI1,400,0002.30.440األئتمان مصرف

SIGT1,460,00010.01.530النفطية المنتجات نقلSIGT950,0001.61.530النفطية المنتجات نقل

BROI616,0004.20.440األئتمان مصرفIMCI31,5000.169.100الكيماوية الصنائع

59,781,500100.0014,550,650100.00

14,550,650الكلي مجموع59,781,500الكلي 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

2021/3/9

 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




