
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

597.69االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد607.1116,980,001,255 االغالق

32المتدولة الشركات1.58% التغير نسبه

14المرتفعة9.428,283,804,841(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره860

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

IMIB3.6903.510-4.88والدراجات المعدنيةBIBI0.3100.3409.68االستثمار مصرف

BELF0.4900.470-4.08ايالف مصرفBGUC0.2200.2409.09الخليج مصرف

SKTA3.1503.100-1.59الكرخ العاب مدينةIICM0.6800.7408.82الكارتون صناعات

BMNS0.7200.710-1.39المنصور مصرفBIME0.2800.3007.14االوسط الشرق مصرف

SMRI2.9802.940-1.34العقارية  المعمورةBBOB0.7900.8406.33بغداد مصرف

IIDP1.2601.250-0.79للتمور  العراقيةBUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

TASC9.1509.090-0.66سيل اسياBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

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)

BCOI6,258,740,00075.60.530التجاري المصرفBCOI11,808,500,00069.50.530التجاري المصرف

BBOB620,971,6157.50.840بغداد مصرفBIME1,235,246,0007.30.300االوسط الشرق مصرف

BIME366,243,6404.40.300االوسط الشرق مصرفBUND1,193,232,9287.00.170المتحد المصرف

BGUC228,891,1262.80.240الخليج مصرفBGUC963,025,5215.70.240الخليج مصرف

BUND201,210,0662.40.170المتحد المصرفBBOB757,749,4534.50.840بغداد مصرف

BMNS104,685,5451.30.710المنصور مصرفBMFI516,104,4743.00.190الموصل مصرف

BMFI98,059,8501.20.190الموصل مصرفBIBI199,947,8361.20.340االستثمار مصرف

16,673,806,21298.207,878,801,84195.11

8,283,804,841الكلي مجموع16,980,001,255الكلي 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

2021/3/18

 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 عدد100,359,508

5المتدولة الشركات

3المرتفعة37,856,572

0المنخفضة

2المستقره58

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2100.25019.05االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.7000.7507.14العقارية  االمين

SIGT1.4801.5404.05النفطية 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)

BLAD18,425,00048.70.250االسالمي العطاء مصرفBLAD74,300,00074.00.250االسالمي العطاء مصرف

BROI10,260,00027.10.500األئتمان مصرفBROI20,000,00019.90.500األئتمان مصرف

SIGT7,284,07219.21.540النفطية المنتجات نقلSIGT4,809,5084.81.540النفطية المنتجات نقل

BINT1,700,0004.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT1,000,0001.01.700االسالمي الدولي المصرف

SAEI187,5000.50.750العقارية  االمينSAEI250,0000.20.750العقارية  االمين

100,359,508100.0037,856,572100.00

37,856,572الكلي مجموع100,359,508الكلي 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

2021/3/18

ربحية 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


