
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.99االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد569.312,370,481,529 االغالق

34المتدولة الشركات1.33-% التغير نسبه

7المرتفعة7.681,216,260,819-(نقطه)التغير مقدار

19المنخفضة

8المستقره407

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

BUND0.1600.150-6.25المتحد المصرفBNOI0.8900.9405.62االهلي المصرف

BMFI0.1800.170-5.56الموصل مصرفAMEF11.00011.5004.55االوسط الشرق اسماك

IMOS7.6507.270-4.97الحديثة الخياطةSMOF14.00014.3902.79االلعاب لمدن الموصل

IMIB3.2503.100-4.62والدراجات المعدنيةIKLV1.5701.5901.27اللقاحات النتاج الكندي

BIIB0.4400.420-4.55االسالمي  المصرفSBPT23.75024.0001.05الركاب لنقل بغداد

BGUC0.2200.210-4.55الخليج مصرفAISP8.5008.5500.59البذور انتاج

BELF0.4600.440-4.35ايالف مصرفHNTI8.0108.0500.50السياحية االستثمارات

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)

BCOI700,059,69157.60.440التجاري المصرفBCOI1,591,022,02467.10.440التجاري المصرف

BBOB175,951,64514.50.680بغداد مصرفBUND285,270,97512.00.150المتحد المصرف

AISP70,311,7175.88.550البذور انتاجBBOB258,419,78110.90.680بغداد مصرف

BUND42,870,6463.50.150المتحد المصرفBMFI89,232,4173.80.170الموصل مصرف

TASC38,037,5003.18.950سيل اسياBNOI33,950,0001.40.940االهلي المصرف

SKTA33,807,8762.83.420الكرخ العاب مدينةBMNS17,331,4580.70.600المنصور مصرف

BNOI31,408,0002.60.940االهلي المصرفBASH13,063,9930.60.380اشور مصرف

2,288,290,64896.531,092,447,07489.82

1,216,260,819الكلي مجموع2,370,481,529الكلي 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

2021/3/30

 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 عدد466,804,667

6المتدولة الشركات

1المرتفعة466,205,067

3المنخفضة

2المستقره33

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

VKHF0.1400.120-14.29لالستثمار الخيرTZNI2.3502.4002.13لالتصاالت الخاتم

BROI0.4500.440-2.22األئتمان مصرف

SIGT1.5101.480-1.99النفطية 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)

BAIB432,000,00092.71.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00085.71.080العراق اسيا مصرف

TZNI21,600,0004.62.400لالتصاالت الخاتمBLAD42,800,0009.20.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD7,436,0001.60.180االسالمي العطاء مصرفVKHF10,000,0002.10.120لالستثمار الخير

SIGT2,434,0000.51.480النفطية المنتجات نقلTZNI9,000,0001.92.400لالتصاالت الخاتم

BROI1,485,0670.30.440األئتمان مصرفBROI3,354,6670.70.440األئتمان مصرف

VKHF1,250,0000.30.120لالستثمار الخيرSIGT1,650,0000.41.480النفطية المنتجات نقل

466,804,667100.00466,205,067100.00

466,205,067الكلي مجموع466,804,667الكلي 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

2021/3/30

 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


