
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

595.70االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد586.501,575,435,389 االغالق

28المتدولة الشركات1.54-% التغير نسبه

6المرتفعة9.20762,958,220-(نقطه)التغير مقدار

19المنخفضة

3المستقره616

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1800.170-5.56المتحد المصرفIICM0.9701.0609.28الكارتون صناعات

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفSKTA3.1403.3205.73الكرخ العاب مدينة

BASH0.4000.380-5.00اشور مصرفAISP8.1608.4002.94البذور انتاج

BBOB0.8100.770-4.94بغداد مصرفIMAP1.7001.7402.35الدوائية المنصور

BMNS0.6700.640-4.48المنصور مصرفHNTI7.8508.0001.91السياحية االستثمارات

IMIB3.5003.350-4.29والدراجات المعدنيةSMOF14.05014.2501.42االلعاب لمدن الموصل

BGUC0.2400.230-4.17الخليج 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)

BBOB85,200,00011.20.770بغداد مصرفBUND378,456,71124.00.170المتحد المصرف

AISP85,158,17811.28.400البذور انتاجBGUC290,450,00018.40.230الخليج مصرف

BIME78,298,00010.30.280االوسط الشرق مصرفBIME279,600,00017.70.280االوسط الشرق مصرف

SKTA68,483,4839.03.320الكرخ العاب مدينةBMFI173,298,24111.00.190الموصل مصرف

BGUC66,803,5008.80.230الخليج مصرفBBOB110,649,3517.00.770بغداد مصرف

BUND64,337,6418.40.170المتحد المصرفBCOI87,947,0005.60.470التجاري المصرف

TASC45,878,9006.08.880سيل اسياBELF56,344,4573.60.460ايالف مصرف

1,376,745,76087.39494,159,70364.77

762,958,220الكلي مجموع1,575,435,389الكلي 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

2021/3/25

 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 عدد109,527,839

6المتدولة الشركات

1المرتفعة122,438,333

3المنخفضة

2المستقره63

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2100.180-14.29االسالمي العطاء مصرفVKHF0.1200.14016.67لالستثمار الخير

BROI0.4800.450-6.25األئتمان مصرف

SIGT1.5501.500-3.23النفطية 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)

IMCI68,247,30655.769.100الكيماوية الصنائعBLAD56,000,00051.10.180االسالمي العطاء مصرف

SIGT28,712,00023.51.500النفطية المنتجات نقلBROI25,347,17923.10.450األئتمان مصرف

BROI11,880,8079.70.450األئتمان مصرفSIGT18,920,00017.31.500النفطية المنتجات نقل

BLAD10,760,0008.80.180االسالمي العطاء مصرفVKHF5,273,0004.80.140لالستثمار الخير

SAEI2,100,0001.70.700العقارية  االمينSAEI3,000,0002.70.700العقارية  االمين

VKHF738,2200.60.140لالستثمار الخيرIMCI987,6600.969.100الكيماوية الصنائع

109,527,839100.00122,438,333100.00

122,438,333الكلي مجموع109,527,839الكلي 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

2021/3/25

 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


