
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

572.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد581.282,449,724,641 االغالق

31المتدولة الشركات1.55% التغير نسبه

18المرتفعة8.901,011,719,282(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

6المستقره628

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

IITC12.00011.400-5.00للسجاد العراقيةIICM0.5200.5709.62الكارتون صناعات

AIRP17.26016.400-4.98الزراعية المنتجاتNAME0.5400.5909.26للتأمين االمين

AIPM4.8004.700-2.08اللحوم تسويقBIME0.2200.2409.09االوسط الشرق مصرف

HBAY76.20075.000-1.57بابل فندقBASH0.3600.3908.33اشور مصرف

TASC9.0308.900-1.44سيل اسياBMNS0.6300.6807.94المنصور مصرف

IKLV1.6201.600-1.23اللقاحات النتاج الكنديSMRI2.7902.9907.17العقارية  المعمورة

AISP8.4508.380-0.83البذور انتاجBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

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)

BBOB254,121,36425.10.730بغداد مصرفBIME660,100,00026.90.240االوسط الشرق مصرف

BIME157,773,00015.60.240االوسط الشرق مصرفBGUC612,549,09325.00.190الخليج مصرف

BGUC116,384,32811.50.190الخليج مصرفBUND396,887,80116.20.150المتحد المصرف

BMNS82,217,9708.10.680المنصور مصرفBBOB347,133,01814.20.730بغداد مصرف

AISP64,652,3556.48.380البذور انتاجBMNS127,303,8605.20.680المنصور مصرف

BUND59,533,1705.90.150المتحد المصرفBASH66,199,7462.70.390اشور مصرف

SMRI55,904,4235.52.990العقارية  المعمورةBMFI61,647,0592.50.170الموصل مصرف

2,271,820,57792.74790,586,61078.14

1,011,719,282الكلي مجموع2,449,724,641الكلي 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

2021/3/15

 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 عدد43,212,498

3المتدولة الشركات

2المرتفعة40,333,075

0المنخفضة

1المستقره72

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.5301.5400.65النفطية 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)

SIGT33,213,07582.31.540النفطية المنتجات نقلSIGT21,712,49850.21.540النفطية المنتجات نقل

BROI5,320,00013.20.460األئتمان مصرفBROI11,500,00026.60.460األئتمان مصرف

BLAD1,800,0004.50.180االسالمي العطاء مصرفBLAD10,000,00023.10.180االسالمي العطاء مصرف

43,212,498100.0040,333,075100.00

40,333,075الكلي مجموع43,212,498الكلي 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

2021/3/15

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


