
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

599.28االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد606.952,764,802,849 االغالق

39المتدولة الشركات1.28% التغير نسبه

24المرتفعة7.672,031,235,124(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره1109
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 نسبة
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NAME0.6000.570-5.00للتأمين االمينAMEF11.00012.0009.09االوسط الشرق اسماك

HKAR0.9600.920-4.17كربالء فنادقIMIB3.0003.2508.33والدراجات المعدنية

HTVM5.3005.100-3.77الموصل سدIMAP2.3502.5408.09الدوائية المنصور

IMOS6.9006.660-3.48الحديثة الخياطةBCOI0.5600.6007.14التجاري المصرف

BBOB0.7600.750-1.32بغداد مصرفBUND0.1700.1805.88المتحد المصرف

TASC9.1509.030-1.31سيل اسياIIDP1.2501.3205.60للتمور  العراقية

IICM1.1701.160-0.85الكارتون صناعاتSBPT27.50029.0005.45العام للنقل العراق بغداد

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)

BBOB671,618,09333.10.750بغداد مصرفBBOB887,318,89732.10.750بغداد مصرف

AISP219,647,48710.89.470البذور انتاجBGUC432,918,20015.70.250الخليج مصرف

TASC166,833,7578.29.030سيل اسياBUND389,993,52914.10.180المتحد المصرف

IBSD140,797,4546.94.990الغازية  بغدادBMFI277,166,95010.00.210الموصل مصرف

BGUC108,329,0505.30.250الخليج مصرفBIME211,221,0117.60.270االوسط الشرق مصرف

SKTA76,570,1973.83.230الكرخ العاب مدينةBCOI117,000,8944.20.600التجاري المصرف

BCOI70,512,0273.50.600التجاري المصرفBIBI69,181,9082.50.330االستثمار مصرف

2,384,801,38986.261,454,308,06671.60

2,031,235,124الكلي مجموع2,764,802,849الكلي 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
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 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
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45المدرجة الشركات عدد22,478,383

7المتدولة الشركات

4المرتفعة10,854,790 التداول حجم

2المنخفضة

1المستقره28العقود عدد
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SAEI0.7100.670-5.63العقارية  االمينVKHF0.1100.13018.18لالستثمار الخير

NAHF0.4500.440-2.22للتأمين االهليةNDSA0.6500.75015.38للتأمين السالم دار

BROI0.4400.49011.36األئتمان مصرف

BLAD0.2000.2105.00االسالمي العطاء مصرف
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SIGT7,120,66865.61.560النفطية المنتجات نقلVKHF9,500,00042.30.130لالستثمار الخير

BLAD1,243,00011.50.210االسالمي العطاء مصرفBLAD5,750,00025.60.210االسالمي العطاء مصرف

VKHF1,215,00011.20.130لالستثمار الخيرSIGT4,565,49220.31.560النفطية المنتجات نقل

BROI1,110,95010.20.490األئتمان مصرفBROI2,375,00010.60.490األئتمان مصرف

SAEI67,0000.60.670العقارية  االمينNAHF137,8910.60.440للتأمين االهلية

NAHF60,6720.60.440للتأمين االهليةSAEI100,0000.40.670العقارية  االمين

NDSA37,5000.30.750للتأمين السالم دارNDSA50,0000.20.750للتأمين السالم دار

22,478,383100.0010,854,790100.00

10,854,790الكلي مجموع22,478,383الكلي 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

2021/4/7

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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