
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

584.39االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد579.32701,720,149 االغالق

27المتدولة الشركات0.87-% التغير نسبه

2المرتفعة5.07457,398,304-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

9المستقره385
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BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفBNOI1.0701.1002.80االهلي المصرف

IKLV1.9601.870-4.59اللقاحات النتاج الكنديHKAR0.8800.9002.27كربالء فنادق

IICM1.1001.050-4.55الكارتون صناعات

BIME0.2300.220-4.35االوسط الشرق مصرف

INCP2.5602.470-3.52الكيمياوية الصناعات

SMRI2.5402.460-3.15العقارية  المعمورة

IMIB3.0903.000-2.91والدراجات المعدنية

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)

IBSD69,493,85915.24.840الغازية  بغدادBUND204,450,00029.10.160المتحد المصرف

BBOB49,314,00010.80.670بغداد مصرفBIME155,600,00022.20.220االوسط الشرق مصرف

AISP46,597,46510.29.160البذور انتاجBMFI83,482,50011.90.190الموصل مصرف

TASC37,192,1108.18.850سيل اسياBBOB73,050,00010.40.670بغداد مصرف

BIME34,233,0007.50.220االوسط الشرق مصرفBGUC61,825,0008.80.220الخليج مصرف

INCP33,033,8187.22.470الكيمياوية الصناعاتBSUC20,000,0002.90.400سومر مصرف

BUND32,712,0007.20.160المتحد المصرفIBSD14,125,8122.04.840الغازية  بغداد

612,533,31287.29302,576,25266.15

457,398,304الكلي مجموع701,720,149الكلي 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

2021/4/14

 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 عدد8,325,373

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,739,806

1المنخفضة

2المستقره9
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SIGT1.5301.500-1.96النفطية المنتجات نقلVKHF0.2400.28016.67لالستثمار الخير
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SIGT1,831,80649.01.500النفطية المنتجات نقلBLAD5,000,00060.10.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,000,00026.70.200االسالمي العطاء مصرفBROI2,000,00024.00.440األئتمان مصرف

BROI880,00023.50.440األئتمان مصرفSIGT1,225,37314.71.500النفطية المنتجات نقل

VKHF28,0000.70.280لالستثمار الخيرVKHF100,0001.20.280لالستثمار الخير

8,325,373100.003,739,806100.00

3,739,806الكلي مجموع8,325,373الكلي 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

2021/4/14

 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


