
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

556.55االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد563.763,296,909,623 االغالق

32المتدولة الشركات1.30% التغير نسبه

17المرتفعة7.211,871,035,461(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره856

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

HBAG8.3008.100-2.41بغداد فندقIMIB2.5702.8209.73والدراجات المعدنية

TASC9.2809.200-0.86سيل اسياBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

SMRI2.4202.400-0.83العقارية  المعمورةBIBI0.2600.2807.69االستثمار مصرف

IIDP1.2401.230-0.81للتمور  العراقيةBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

AISP8.5008.440-0.71البذور انتاجBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

AIPM4.8504.840-0.21اللحوم تسويقBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

HNTI8.1108.100-0.12السياحية االستثماراتBBOB0.6600.6904.55بغداد 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)

BBOB579,949,70431.00.690بغداد مصرفBIME973,626,85929.50.200االوسط الشرق مصرف

TASC387,519,70020.79.200سيل اسياBBOB848,881,21025.70.690بغداد مصرف

BIME194,725,37210.40.200االوسط الشرق مصرفBGUC470,695,37614.30.180الخليج مصرف

IMAP161,118,1578.61.740الدوائية المنصورBMFI259,542,1357.90.160الموصل مصرف

BCOI81,026,2864.30.460التجاري المصرفBUND213,362,0656.50.140المتحد المصرف

BGUC80,033,2144.30.180الخليج مصرفBCOI179,412,7585.40.460التجاري المصرف

AISP77,149,3484.18.440البذور انتاجIMAP93,790,5792.81.740الدوائية المنصور

3,039,310,98292.191,561,521,78183.46

1,871,035,461الكلي مجموع3,296,909,623الكلي 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

2021/3/1

 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 عدد38,998,260

4المتدولة الشركات

3المرتفعة17,348,943

0المنخفضة

1المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.17013.33االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4800.4902.08األئتمان مصرف

SIGT1.5301.5501.31النفطية المنتجات نقل

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)

SIGT8,992,00051.81.550النفطية المنتجات نقلBLAD22,862,74058.60.170االسالمي العطاء مصرف

BROI4,598,90526.50.490األئتمان مصرفBROI9,385,52024.10.490األئتمان مصرف

BLAD3,668,03821.10.170االسالمي العطاء مصرفSIGT5,750,00014.71.550النفطية المنتجات نقل

VKHF90,0000.50.090لالستثمار الخيرVKHF1,000,0002.60.090لالستثمار الخير

38,998,260100.0017,348,943100.00

17,348,943الكلي مجموع38,998,260الكلي 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

2021/3/1

ربحية 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


