
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

595.40االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد596.254,607,367,159 االغالق

29المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

13المرتفعة0.8516,151,104,787(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره600

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

IMIB3.0002.860-4.67والدراجات المعدنيةHTVM5.0005.50010.00الموصل سد

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفIITC12.25013.4709.96للسجاد العراقية

BBOB0.7100.700-1.41بغداد مصرفSKTA3.3003.5106.36الكرخ العاب مدينة

IIDP1.2301.220-0.81للتمور  العراقيةBMFI0.2000.2105.00الموصل مصرف

TASC9.0109.000-0.11سيل اسياBIME0.2500.2604.00االوسط الشرق مصرف

BELF0.4700.4802.13ايالف مصرف

BCOI0.6800.6901.47التجاري المصرف

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)

IBSD15,134,772,41993.75.000الغازية  بغدادIBSD3,026,973,22065.75.000الغازية  بغداد

TASC219,832,2821.49.000سيل اسياBGUC394,500,0008.60.240الخليج مصرف

SKTA169,548,2201.03.510الكرخ العاب مدينةBUND277,845,4556.00.170المتحد المصرف

BBOB167,328,6751.00.700بغداد مصرفBIME245,600,0005.30.260االوسط الشرق مصرف

BGUC94,680,0000.60.240الخليج مصرفBBOB235,174,9095.10.700بغداد مصرف

BCOI82,124,5400.50.690التجاري المصرفBMFI176,620,5013.80.210الموصل مصرف

BIME62,987,5000.40.260االوسط الشرق مصرفBCOI119,046,2002.60.690التجاري المصرف

4,475,760,28597.1415,931,273,63798.64

16,151,104,787الكلي مجموع4,607,367,159الكلي 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

2021/4/19

 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 عدد14,822,464

6المتدولة الشركات

1المرتفعة9,563,414

2المنخفضة

3المستقره17

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

VAMF0.7000.560-20.00لالستثمار االمينNAHF0.4400.50013.64للتأمين االهلية

SIGT1.5201.450-4.61النفطية 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)

BROI4,580,00047.90.460األئتمان مصرفBROI10,000,00067.50.460األئتمان مصرف

TZNI2,390,00025.02.390لالتصاالت الخاتمBLAD2,000,00013.50.200االسالمي العطاء مصرف

SIGT1,933,10320.21.450النفطية المنتجات نقلSIGT1,315,4028.91.450النفطية المنتجات نقل

BLAD400,0004.20.200االسالمي العطاء مصرفTZNI1,000,0006.72.390لالتصاالت الخاتم

NAHF197,0312.10.500للتأمين االهليةNAHF394,0622.70.500للتأمين االهلية

VAMF63,2800.70.560لالستثمار االمينVAMF113,0000.80.560لالستثمار االمين

14,822,464100.009,563,414100.00

9,563,414الكلي مجموع14,822,464الكلي 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

2021/4/19

 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


