
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

595.20االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد595.703,847,188,116 االغالق

26المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

14المرتفعة0.501,366,474,570(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

5المستقره609

الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.3200.310-3.12االستثمار مصرفBGUC0.2200.2409.09الخليج مصرف

IMIB3.6003.500-2.78والدراجات المعدنيةIICM0.8900.9708.99الكارتون صناعات

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

SMRI2.8602.800-2.10العقارية  المعمورةBELF0.4600.4804.35ايالف مصرف

HNTI8.0007.850-1.87السياحية االستثماراتBIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

BBOB0.8200.810-1.22بغداد مصرفSBPT23.00023.5002.17الركاب لنقل بغداد

IMAP1.7201.700-1.16الدوائية المنصورSKTA3.0803.1401.95الكرخ 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)

BBOB377,988,24027.70.810بغداد مصرفBGUC1,090,319,49528.30.240الخليج مصرف

BGUC260,219,67919.00.240الخليج مصرفBIME892,829,50023.20.290االوسط الشرق مصرف

BIME258,933,55518.90.290االوسط الشرق مصرفBUND881,003,54822.90.180المتحد المصرف

BUND159,290,63911.70.180المتحد المصرفBBOB464,533,63012.10.810بغداد مصرف

TASC68,936,0005.08.900سيل اسياBMFI304,000,0007.90.200الموصل مصرف

BMFI60,780,0004.40.200الموصل مصرفBIBI60,995,5741.60.310االستثمار مصرف

AISP31,320,2692.38.160البذور انتاجBASH57,800,0001.50.400اشور مصرف

3,751,481,74797.511,217,468,38289.10

1,366,474,570الكلي مجموع3,847,188,116الكلي 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

2021/3/24

 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 عدد26,650,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة11,807,500

2المنخفضة

1المستقره26
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

SAEI0.7500.700-6.67العقارية  االمينVKHF0.1000.12020.00لالستثمار الخير

SIGT1.5801.550-1.90النفطية المنتجات نقلBROI0.4700.4802.13األئتمان 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)

SIGT6,592,50055.81.550النفطية المنتجات نقلBLAD14,000,00052.50.210االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,970,00025.20.210االسالمي العطاء مصرفVKHF5,500,00020.60.120لالستثمار الخير

BROI960,0008.10.480األئتمان مصرفSIGT4,250,00015.91.550النفطية المنتجات نقل

VKHF655,0005.50.120لالستثمار الخيرBROI2,000,0007.50.480األئتمان مصرف

SAEI630,0005.30.700العقارية  االمينSAEI900,0003.40.700العقارية  االمين

26,650,000100.0011,807,500100.00

11,807,500الكلي مجموع26,650,000الكلي 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

2021/3/24

 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


