
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

583.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد597.693,251,711,887 االغالق

31المتدولة الشركات2.47% التغير نسبه

16المرتفعة14.381,523,251,324(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره675

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

IRMC10.0009.500-5.00الجاهزة االلبسةBGUC0.2000.22010.00الخليج مصرف

IMAP1.7701.710-3.39الدوائية المنصورIICM0.6200.6809.68الكارتون صناعات

IKLV1.6001.580-1.25اللقاحات النتاج الكنديBMNS0.6600.7209.09المنصور مصرف

INCP2.6802.650-1.12الكيمياوية الصناعاتBCOI0.4700.5108.51التجاري المصرف

AISP8.2008.140-0.73البذور انتاجBIME0.2600.2807.69االوسط الشرق مصرف

IMOS7.7507.700-0.65الحديثة الخياطةBASH0.3900.4207.69اشور مصرف

HPAL8.9508.900-0.56فلسطين فندقBIBI0.2900.3106.90االستثمار 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)

BBOB472,856,73631.00.790بغداد مصرفBBOB615,264,54318.90.790بغداد مصرف

TASC146,755,4499.69.150سيل اسياBUND607,584,25718.70.160المتحد المصرف

BIME132,174,1108.70.280االوسط الشرق مصرفBGUC563,369,13717.30.220الخليج مصرف

BMNS131,510,8948.60.720المنصور مصرفBIME474,861,10614.60.280االوسط الشرق مصرف

BGUC123,541,2108.10.220الخليج مصرفBMFI326,507,00110.00.180الموصل مصرف

BUND97,213,4816.40.160المتحد المصرفBMNS190,299,3635.90.720المنصور مصرف

IIDP66,917,5004.41.260للتمور  العراقيةBIBI139,995,4844.30.310االستثمار مصرف

2,917,880,89189.731,170,969,37976.87

1,523,251,324الكلي مجموع3,251,711,887الكلي 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

2021/3/17

 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 عدد436,610,924

8المتدولة الشركات

2المرتفعة1,483,213,559

1المنخفضة

5المستقره41

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

SIGT1.5001.480-1.33النفطية المنتجات نقلBLAD0.1800.21016.67االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4700.5006.38األئتمان 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)

IMCI1,133,188,86676.469.100الكيماوية الصنائعBAIB300,000,00068.71.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,00021.81.080العراق اسيا مصرفBLAD66,062,74015.10.210االسالمي العطاء مصرف

BLAD13,083,1750.90.210االسالمي العطاء مصرفVKHF42,392,4249.70.100لالستثمار الخير

BROI4,430,0000.30.500األئتمان مصرفIMCI16,399,2603.869.100الكيماوية الصنائع

VKHF4,239,2420.30.100لالستثمار الخيرBROI9,000,0002.10.500األئتمان مصرف

SIGT2,226,0000.21.480النفطية المنتجات نقلSIGT1,500,0000.31.480النفطية المنتجات نقل

BINT1,700,0000.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT1,000,0000.21.700االسالمي الدولي المصرف

436,354,42499.941,482,867,28499.98

1,483,213,559الكلي مجموع436,610,924الكلي 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

2021/3/17

 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


