
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

607.11االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد601.344,570,094,692 االغالق

31المتدولة الشركات0.95-% التغير نسبه

9المرتفعة5.772,365,684,226-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

5المستقره937

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

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرفIICM0.7400.8109.46الكارتون صناعات

BMNS0.7100.680-4.23المنصور مصرفHTVM5.0005.3006.00الموصل سد

BGUC0.2400.230-4.17الخليج مصرفBUND0.1700.1805.88المتحد المصرف

AIRP15.80015.200-3.80الزراعية المنتجاتBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

BCOI0.5300.510-3.77التجاري المصرفIMIB3.5103.6002.56والدراجات المعدنية

BIME0.3000.290-3.33االوسط الشرق مصرفHBAG8.3008.4802.17بغداد فندق

BIBI0.3400.330-2.94االستثمار مصرفSKTA3.1003.1501.61الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB1,295,123,42054.70.830بغداد مصرفBBOB1,584,236,89434.70.830بغداد مصرف

BIME232,572,1069.80.290االوسط الشرق مصرفBUND918,730,06620.10.180المتحد المصرف

BGUC166,381,2547.00.230الخليج مصرفBIME780,968,65417.10.290االوسط الشرق مصرف

BUND165,171,4127.00.180المتحد المصرفBGUC702,402,37515.40.230الخليج مصرف

TASC119,106,5135.08.990سيل اسياBMFI301,534,0006.60.200الموصل مصرف

INCP70,969,0003.02.650الكيمياوية الصناعاتBMNS78,950,0001.70.680المنصور مصرف

BMFI59,656,8002.50.200الموصل مصرفBIBI31,370,0000.70.330االستثمار مصرف

4,398,191,98996.242,108,980,50589.15

2,365,684,226الكلي مجموع4,570,094,692الكلي 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

2021/3/22

 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 عدد447,798,432

5المتدولة الشركات

0المرتفعة303,137,553

2المنخفضة

3المستقره54

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2500.210-16.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.5000.490-2.00األئتمان 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)

BAIB216,000,00071.31.080العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00044.71.080العراق اسيا مصرف

VZAF55,658,68318.40.330لالستثمار الزوراءVZAF168,662,67637.70.330لالستثمار الزوراء

BLAD11,035,7003.60.210االسالمي العطاء مصرفBLAD51,490,00011.50.210االسالمي العطاء مصرف

BROI10,420,0003.40.490األئتمان مصرفBROI21,200,0004.70.490األئتمان مصرف

SIGT10,023,1703.31.540النفطية المنتجات نقلSIGT6,445,7561.41.540النفطية المنتجات نقل

447,798,432100.00303,137,553100.00

303,137,553الكلي مجموع447,798,432الكلي 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

2021/3/22

 خسارة 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


