
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

569.31االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد566.181,095,198,034 االغالق

25المتدولة الشركات0.55-% التغير نسبه

8المرتفعة3.13933,596,988-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

3المستقره577

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفBCOI0.4400.4706.82التجاري المصرف

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفBNOI0.9401.0006.38االهلي المصرف

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفIMAP1.7601.8002.27الدوائية المنصور

SNUC0.4200.400-4.76للمقاوالت النخبةAISP8.5508.7001.75البذور انتاج

BBOB0.6800.650-4.41بغداد مصرفIIDP1.2001.2201.67للتمور  العراقية

IMOS7.2706.950-4.40الحديثة الخياطةINCP2.5702.6101.56الكيمياوية الصناعات

BIME0.2500.240-4.00االوسط الشرق مصرفTASC8.9509.0000.56سيل 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)

BBOB203,772,90021.80.650بغداد مصرفBBOB312,380,00028.50.650بغداد مصرف

SKTA147,340,12815.83.330الكرخ العاب مدينةBUND223,732,56920.40.140المتحد المصرف

AISP110,815,03411.98.700البذور انتاجBMFI170,500,00015.60.160الموصل مصرف

TASC100,719,50010.89.000سيل اسياBIBI53,635,0004.90.260االستثمار مصرف

SMRI67,738,0007.32.430العقارية  المعمورةBGUC47,000,0004.30.200الخليج مصرف

IMAP53,061,6005.71.800الدوائية المنصورSKTA44,245,7664.03.330الكرخ العاب مدينة

BUND31,387,3503.40.140المتحد المصرفBCOI37,571,1823.40.470التجاري المصرف

889,064,51781.18714,834,51276.57

933,596,988الكلي مجموع1,095,198,034الكلي 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

2021/3/31

 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 عدد35,963,324

8المتدولة الشركات

2المرتفعة226,261,303

3المنخفضة

3المستقره27

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

BLAD0.1800.170-5.56االسالمي العطاء مصرفSIGT1.4801.5504.73النفطية المنتجات نقل

BROI0.4400.430-2.27األئتمان مصرفSAEI0.7000.7101.43العقارية  االمين

TZNI2.4002.350-2.08لالتصاالت الخاتم

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)

IMCI207,645,50091.869.100الكيماوية الصنائعBROI13,335,32437.10.430األئتمان مصرف

SIGT7,030,5003.11.550النفطية المنتجات نقلBLAD10,800,00030.00.170االسالمي العطاء مصرف

BROI5,767,5432.50.430األئتمان مصرفSIGT4,550,00012.71.550النفطية المنتجات نقل

SAEI2,131,5000.90.710العقارية  االمينIMCI3,005,0008.469.100الكيماوية الصنائع

BLAD1,836,0000.80.170االسالمي العطاء مصرفSAEI2,950,0008.20.710العقارية  االمين

BINT1,700,0000.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT1,000,0002.81.700االسالمي الدولي المصرف

TZNI117,5000.12.350لالتصاالت الخاتمVKHF273,0000.80.120لالستثمار الخير

35,913,32499.86226,228,54399.99

226,261,303الكلي مجموع35,963,324الكلي 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

2021/3/31

 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


