
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

583.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد599.283,169,720,028 االغالق

30المتدولة الشركات2.66% التغير نسبه

18المرتفعة15.551,850,819,318(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

6المستقره916
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BELF0.4600.440-4.35ايالف مصرفSBPT25.00027.50010.00الركاب لنقل بغداد

IMIB3.1003.000-3.23والدراجات المعدنيةBCOI0.5100.5609.80التجاري المصرف

INCP2.7002.640-2.22الكيمياوية الصناعاتIKLV1.8201.9406.59اللقاحات النتاج الكندي

BNOI1.0401.020-1.92االهلي المصرفBUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

AIRP14.75014.500-1.69الزراعية المنتجاتBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

SKTA3.2403.190-1.54الكرخ العاب مدينةIBSD4.6404.8805.17الغازية  بغداد

BASH0.4100.4304.88اشور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB540,208,24929.20.760بغداد مصرفBBOB721,006,99922.70.760بغداد مصرف

TASC249,897,21213.59.150سيل اسياBMFI592,500,70318.70.200الموصل مصرف

BCOI160,849,5228.70.560التجاري المصرفBIME524,605,72416.60.270االوسط الشرق مصرف

BIME139,849,4887.60.270االوسط الشرق مصرفBUND427,774,80213.50.170المتحد المصرف

BMFI115,849,8666.30.200الموصل مصرفBCOI295,137,2459.30.560التجاري المصرف

IBSD112,113,0896.14.880الغازية  بغدادBGUC276,465,3708.70.240الخليج مصرف

INCP89,259,5024.82.640الكيمياوية الصناعاتBASH57,911,4691.80.430اشور مصرف

2,895,402,31291.351,408,026,92876.08

1,850,819,318الكلي مجموع3,169,720,028الكلي 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

2021/4/6

 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
 

58المدرجة الشركات عدد47,793,025المتداولة االسهم عدد

6المتدولة الشركات

2المرتفعة10,861,149 التداول حجم

3المنخفضة

1المستقره23
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VKHF0.1200.110-8.33لالستثمار الخيرTZNI2.3502.3901.70لالتصاالت الخاتم

BLAD0.2100.200-4.76االسالمي العطاء مصرفSIGT1.5401.5601.30النفطية المنتجات نقل

BROI0.4500.440-2.22األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق

(دينار)
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 سعر

 االغالق
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BLAD6,300,00058.00.200االسالمي العطاء مصرفBLAD31,500,00065.90.200االسالمي العطاء مصرف

SIGT2,312,47521.31.560النفطية المنتجات نقلVKHF14,420,66930.20.110لالستثمار الخير

VKHF1,586,27414.60.110لالستثمار الخيرSIGT1,482,3563.11.560النفطية المنتجات نقل

TZNI597,5005.52.390لالتصاالت الخاتمTZNI250,0000.52.390لالتصاالت الخاتم

BROI56,4000.50.440األئتمان مصرفBROI130,0000.30.440األئتمان مصرف

IKHC8,5000.10.850االنشائية  الخازرIKHC10,0000.00.850االنشائية  الخازر

47,793,025100.0010,861,149100.00

10,861,149الكلي مجموع47,793,025الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

العقود عدد

2021/4/6

 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


