
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

581.33االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد593.071,526,318,783 االغالق

31المتدولة الشركات2.02% التغير نسبه

20المرتفعة11.74990,938,492(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

7المستقره758

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

AMEF11.50011.000-4.35االوسط الشرق اسماكIMAP1.9002.09010.00الدوائية المنصور

AIRP15.20014.750-2.96الزراعية المنتجاتBGUC0.2200.2409.09الخليج مصرف

SKTA3.2803.230-1.52الكرخ العاب مدينةBBOB0.7000.7608.57بغداد مصرف

INCP2.6302.610-0.76الكيمياوية الصناعاتBIME0.2500.2708.00االوسط الشرق مصرف

BIBI0.2800.3007.14االستثمار مصرف

BUND0.1500.1606.67المتحد المصرف

BMFI0.1700.1805.88الموصل مصرف

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)

TASC229,420,60123.29.220سيل اسياBGUC429,142,55028.10.240الخليج مصرف

BBOB191,097,53019.30.760بغداد مصرفBIME328,496,88621.50.270االوسط الشرق مصرف

BGUC101,462,78710.20.240الخليج مصرفBBOB262,517,16417.20.760بغداد مصرف

BIME87,127,4048.80.270االوسط الشرق مصرفBIBI147,838,0009.70.300االستثمار مصرف

IMAP67,738,8496.82.090الدوائية المنصورBMNS85,679,2185.60.660المنصور مصرف

BMNS55,297,9145.60.660المنصور مصرفBMFI57,281,2503.80.180الموصل مصرف

AISP44,731,3554.59.390البذور انتاجBCOI46,748,3473.10.520التجاري المصرف

1,357,703,41588.95776,876,44078.40

990,938,492الكلي مجموع1,526,318,783الكلي 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

2021/4/4

 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 عدد43,637,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة226,908,220

0المنخفضة

3المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1800.20011.11االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4500.4704.44األئتمان مصرف

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)

IMCI216,628,50095.569.100الكيماوية الصنائعBLAD32,500,00074.50.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD6,500,0002.90.200االسالمي العطاء مصرفVKHF5,727,00013.10.120لالستثمار الخير

SIGT2,907,7501.31.550النفطية المنتجات نقلIMCI3,135,0007.269.100الكيماوية الصنائع

VKHF679,9700.30.120لالستثمار الخيرSIGT1,875,0004.31.550النفطية المنتجات نقل

BROI192,0000.10.470األئتمان مصرفBROI400,0000.90.470األئتمان مصرف

43,637,000100.00226,908,220100.00

226,908,220الكلي مجموع43,637,000الكلي 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

2021/4/4

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


