
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.50االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد579.39273,758,598 االغالق

33المتدولة الشركات1.21-% التغير نسبه

7المرتفعة7.11336,637,702-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

11المستقره406

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

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفIICM1.0601.1609.43الكارتون صناعات

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفAMEF9.74010.5007.80االوسط الشرق اسماك

BMNS0.6400.610-4.69المنصور مصرفBNAI1.0001.0505.00االسالمي الوطني المصرف

BCOI0.4700.450-4.26التجاري المصرفSKTA3.3203.4303.31الكرخ العاب مدينة

BBOB0.7700.740-3.90بغداد مصرفIMAP1.7401.7701.72الدوائية المنصور

BIME0.2800.270-3.57االوسط الشرق مصرفHKAR0.9800.9901.02كربالء فنادق

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفAISP8.4008.4500.60البذور انتاج

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)

IMAP69,323,15820.61.770الدوائية المنصورBUND70,146,94125.60.160المتحد المصرف

AISP58,278,43517.38.450البذور انتاجIMAP39,266,78014.31.770الدوائية المنصور

SKTA49,226,89014.63.430الكرخ العاب مدينةIICM28,863,32210.51.160الكارتون صناعات

IICM33,481,4549.91.160الكارتون صناعاتBIME22,800,0008.30.270االوسط الشرق مصرف

INCP33,053,1069.82.600الكيمياوية الصناعاتBMFI19,450,0007.10.180الموصل مصرف

BUND11,223,5113.30.160المتحد المصرفSKTA14,428,0005.33.430الكرخ العاب مدينة

TASC8,888,0002.68.870سيل اسياINCP12,680,3844.62.600الكيمياوية الصناعات

207,635,42775.85263,474,55478.27

336,637,702الكلي مجموع273,758,598الكلي 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

2021/3/28

 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 عدد23,885,529

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,468,203

1المنخفضة

2المستقره22

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

BLAD0.1800.170-5.56االسالمي العطاء مصرفVKHF0.1400.16014.29لالستثمار الخير

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)

SIGT6,437,90761.51.500النفطية المنتجات نقلBLAD14,300,00059.90.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,431,00023.20.170االسالمي العطاء مصرفSIGT4,291,53818.01.500النفطية المنتجات نقل

BROI1,167,29611.20.450األئتمان مصرفVKHF2,700,00011.30.160لالستثمار الخير

VKHF432,0004.10.160لالستثمار الخيرBROI2,593,99110.90.450األئتمان مصرف

23,885,529100.0010,468,203100.00

10,468,203الكلي مجموع23,885,529الكلي 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

2021/3/28

 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




