
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

581.28االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد583.313,002,947,527 االغالق

31المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

10المرتفعة2.031,188,664,526(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره658

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

INCP2.8002.680-4.29الكيمياوية الصناعاتSMOF13.00014.30010.00االلعاب لمدن الموصل

AIRP16.40015.800-3.66الزراعية المنتجاتIICM0.5700.6208.77الكارتون صناعات

IMIB3.8403.700-3.65والدراجات المعدنيةBIME0.2400.2608.33االوسط الشرق مصرف

BMNS0.6800.660-2.94المنصور مصرفBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

AISP8.3808.200-2.15البذور انتاجBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

IRMC10.13010.000-1.28الجاهزة االلبسةBBOB0.7300.7502.74بغداد مصرف

IMAP1.7901.770-1.12الدوائية المنصورBCOI0.4600.4702.17التجاري المصرف

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)

BBOB331,553,80527.90.750بغداد مصرفBIME966,934,61832.20.260االوسط الشرق مصرف

BIME247,349,48220.80.260االوسط الشرق مصرفBUND848,382,00028.30.150المتحد المصرف

BUND127,257,30010.70.150المتحد المصرفBBOB448,653,79014.90.750بغداد مصرف

SMRI79,783,7506.72.990العقارية  المعمورةBMFI239,000,0008.00.170الموصل مصرف

BMNS70,893,0006.00.660المنصور مصرفBGUC126,497,7134.20.200الخليج مصرف

TASC50,040,3004.28.850سيل اسياBMNS105,600,0003.50.660المنصور مصرف

BMFI40,930,0003.40.170الموصل مصرفBCOI51,536,5611.70.470التجاري المصرف

2,786,604,68292.80947,807,63679.74

1,188,664,526الكلي مجموع3,002,947,527الكلي 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

2021/3/16

 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 عدد338,492,960

4المتدولة الشركات

1المرتفعة341,690,491

1المنخفضة

2المستقره35

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

SIGT1.5401.500-2.60النفطية المنتجات نقلBROI0.4600.4702.17األئتمان 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)

BAIB324,000,00094.81.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00088.61.080العراق اسيا مصرف

SIGT7,294,4002.11.500النفطية المنتجات نقلBLAD18,900,0005.60.180االسالمي العطاء مصرف

BROI6,994,0912.00.470األئتمان مصرفBROI14,812,9604.40.470األئتمان مصرف

BLAD3,402,0001.00.180االسالمي العطاء مصرفSIGT4,780,0001.41.500النفطية المنتجات نقل

338,492,960100.00341,690,491100.00

341,690,491الكلي مجموع338,492,960الكلي 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

2021/3/16

 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




