
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

594.40االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد584.391,148,408,141 االغالق

34المتدولة الشركات1.68-% التغير نسبه

4المرتفعة10.01811,491,417-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

10المستقره514

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفBNOI1.0501.0701.90االهلي المصرف

IMIB3.2503.090-4.92والدراجات المعدنيةHBAG8.0008.1501.88بغداد فندق

IICM1.1501.100-4.35الكارتون صناعاتAAHP0.9901.0001.01الزراعي لالنتاج االهلية

BIME0.2400.230-4.17االوسط الشرق مصرفIMAP2.4802.5000.81الدوائية المنصور

IMOS7.2006.900-4.17الحديثة الخياطة

BELF0.5100.490-3.92ايالف مصرف

IBSD5.0504.880-3.37الغازية  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)

BBOB174,605,90021.50.690بغداد مصرفBBOB249,210,00021.70.690بغداد مصرف

IBSD131,472,97416.24.880الغازية  بغدادBIME247,846,03721.60.230االوسط الشرق مصرف

TASC96,690,51211.98.900سيل اسياBMFI168,750,00014.70.200الموصل مصرف

BIME57,610,2787.10.230االوسط الشرق مصرفBGUC130,075,00011.30.220الخليج مصرف

SKTA51,584,7326.43.150الكرخ العاب مدينةBUND128,353,36211.20.160المتحد المصرف

AISP46,587,8275.79.350البذور انتاجBCOI40,999,0913.60.630التجاري المصرف

INCP38,831,8594.82.560الكيمياوية الصناعاتBMNS33,285,0002.90.630المنصور مصرف

998,518,49086.95597,384,08273.62

811,491,417الكلي مجموع1,148,408,141الكلي 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

2021/4/13

 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 عدد102,597,327

5المتدولة الشركات

1المرتفعة26,805,480

1المنخفضة

3المستقره31

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4500.440-2.22األئتمان مصرفVKHF0.2000.24020.00لالستثمار الخير

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)

VKHF22,042,96182.20.240لالستثمار الخيرVKHF91,845,66989.50.240لالستثمار الخير

BROI4,570,35017.10.440األئتمان مصرفBROI10,624,65810.40.440األئتمان مصرف

TZNI150,5700.62.390لالتصاالت الخاتمTZNI63,0000.12.390لالتصاالت الخاتم

NAHF22,0000.10.440للتأمين االهليةNAHF50,0000.050.440للتأمين االهلية

IHFI19,6000.11.400المنزلي صناعةاالثاثIHFI14,0000.011.400المنزلي صناعةاالثاث

102,597,327100.0026,805,480100.00

26,805,480الكلي مجموع102,597,327الكلي 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

2021/4/13

 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


