
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

596.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد590.80882,304,064 االغالق

29المتدولة الشركات0.91-% التغير نسبه

2المرتفعة5.45718,479,776-(نقطه)التغير مقدار
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HTVM5.5005.230-4.91الموصل سدNAME0.5700.6208.77للتأمين االمين

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفSBPT28.25028.3000.18الركاب لنقل بغداد

BGUC0.2400.230-4.17الخليج مصرف

IICM0.9900.950-4.04الكارتون صناعات

BIME0.2600.250-3.85االوسط الشرق مصرف

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرف

BCOI0.6900.670-2.90التجاري المصرف
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IIDP216,470,00030.11.220للتمور  العراقيةBMFI208,720,50123.70.200الموصل مصرف

HBAG100,040,00013.98.200بغداد فندقIIDP176,000,00019.91.220للتمور  العراقية

TASC66,829,5009.39.000سيل اسياBUND141,374,46416.00.170المتحد المصرف

BMFI41,894,1005.80.200الموصل مصرفBIME97,674,58411.10.250االوسط الشرق مصرف

BBOB41,140,0005.70.680بغداد مصرفBBOB59,300,0006.70.680بغداد مصرف

IBSD36,438,6005.15.000الغازية  بغدادBGUC42,557,9984.80.230الخليج مصرف

AISP27,255,8503.89.350البذور انتاجBCOI32,256,2003.70.670التجاري المصرف

757,883,74785.90530,068,05073.78

718,479,776الكلي مجموع882,304,064الكلي 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

2021/4/20

 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 عدد1,360,090

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,730,135

0المنخفضة

1المستقره5
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VKHF0.3800.4005.26لالستثمار الخير
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SIGT1,630,13594.21.450النفطية المنتجات نقلSIGT1,110,09081.61.450النفطية المنتجات نقل

VKHF100,0005.80.400لالستثمار الخيرVKHF250,00018.40.400لالستثمار الخير

1,360,090100.001,730,135100.00

1,730,135الكلي مجموع1,360,090الكلي 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

2021/4/20

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


