
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

568.93االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد572.381,659,193,342 االغالق

29المتدولة الشركات0.61% التغير نسبه

14المرتفعة3.451,152,586,199(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره598
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HKAR0.9100.880-3.30كربالء فنادقSMRI2.5502.7909.41العقارية  المعمورة

HBAY78.00076.200-2.31بابل فندقIITC11.05012.0008.60للسجاد العراقية

BELF0.4500.440-2.22ايالف مصرفIICM0.4800.5208.33الكارتون صناعات

TASC9.1409.030-1.20سيل اسياBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

BIME0.2100.2204.76االوسط الشرق مصرف

BBOB0.7000.7202.86بغداد مصرف

BNOI0.8500.8702.35االهلي المصرف

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)

BBOB484,473,33742.00.720بغداد مصرفBBOB675,700,50640.70.720بغداد مصرف

TASC222,445,10019.39.030سيل اسياBUND450,888,30127.20.140المتحد المصرف

HBAY88,842,3007.776.200بابل فندقBGUC199,969,30312.10.180الخليج مصرف

SMRI87,777,3167.62.790العقارية  المعمورةBIME78,622,8494.70.220االوسط الشرق مصرف

BUND61,491,4795.30.140المتحد المصرفBMFI68,000,0004.10.160الموصل مصرف

BGUC36,044,4753.10.180الخليج مصرفBNOI39,324,3102.40.870االهلي المصرف

BNOI34,083,7763.00.870االهلي المصرفSMRI32,739,8542.02.790العقارية  المعمورة

1,545,245,12393.131,015,157,78388.08

1,152,586,199الكلي مجموع1,659,193,342الكلي 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

2021/3/11

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد210,116,008

5المتدولة الشركات

1المرتفعة138,840,706

2المنخفضة

2المستقره46
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BLAD0.1800.170-5.56االسالمي العطاء مصرفBROI0.4400.4604.55األئتمان مصرف

VAMF0.7200.700-2.78لالستثمار االمين

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

VAMF106,790,95676.90.700لالستثمار االمينVAMF152,558,50872.60.700لالستثمار االمين

SIGT16,521,50011.91.530النفطية المنتجات نقلBROI26,400,00012.60.460األئتمان مصرف

BROI12,022,0008.70.460األئتمان مصرفBLAD20,350,0009.70.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD3,499,5002.50.170االسالمي العطاء مصرفSIGT10,800,0005.11.530النفطية المنتجات نقل

VMES6,7500.00.900لالستثمار النهرين بينVMES7,5000.00.900لالستثمار النهرين بين

210,116,008100.00138,840,706100.00

138,840,706الكلي مجموع210,116,008الكلي 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

2021/3/11

 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


