
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

579.39االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد576.991,030,637,474 االغالق

28المتدولة الشركات0.41-% التغير نسبه

9المرتفعة2.40714,727,323-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

8المستقره547

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفBASH0.3700.3905.41اشور مصرف

SMRI2.6502.540-4.15العقارية  المعمورةAMEF10.50011.0004.76االوسط الشرق اسماك

BBOB0.7400.710-4.05بغداد مصرفBNOI0.8600.8903.49االهلي المصرف

BIME0.2700.260-3.70االوسط الشرق مصرفBIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفSKTA3.4303.4701.17الكرخ العاب مدينة

IIDP1.2301.200-2.44للتمور  العراقيةSBPT23.50023.7501.06الركاب لنقل بغداد

IMOS7.7507.650-1.29الحديثة الخياطةTASC8.8708.9500.90سيل اسيا

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)

BBOB251,174,53635.10.710بغداد مصرفBUND371,811,00036.10.160المتحد المصرف

SKTA84,825,60011.93.470الكرخ العاب مدينةBBOB348,795,88333.80.710بغداد مصرف

AISP74,358,80610.48.500البذور انتاجBMFI62,000,0006.00.180الموصل مصرف

TASC63,541,5008.98.950سيل اسياBNOI42,699,9404.10.890االهلي المصرف

BUND59,489,7608.30.160المتحد المصرفBIBI37,546,6473.60.280االستثمار مصرف

BNOI38,105,6165.30.890االهلي المصرفBIME24,000,0002.30.260االوسط الشرق مصرف

IKLV19,631,6192.71.570اللقاحات النتاج الكنديSKTA23,725,0002.33.470الكرخ العاب مدينة

910,578,47088.35591,127,43682.71

714,727,323الكلي مجموع1,030,637,474الكلي 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

2021/3/29

 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 عدد169,675,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة27,817,750

1المنخفضة

2المستقره21

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

VKHF0.1600.140-12.50لالستثمار الخيرBLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.5001.5100.67النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

VKHF21,700,00078.00.140لالستثمار الخيرVKHF155,000,00091.40.140لالستثمار الخير

BROI4,500,00016.20.450األئتمان مصرفBROI10,000,0005.90.450األئتمان مصرف

SIGT792,7502.81.510النفطية المنتجات نقلBLAD4,000,0002.40.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD720,0002.60.180االسالمي العطاء مصرفSIGT525,0000.31.510النفطية المنتجات نقل

SAEI105,0000.40.700العقارية  االمينSAEI150,0000.10.700العقارية  االمين

169,675,000100.0027,817,750100.00

27,817,750الكلي مجموع169,675,000الكلي 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

2021/3/29

 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


