
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

606.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد606.462,438,350,552 االغالق

28المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

7المرتفعة0.491,619,786,791-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

5المستقره822

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

BUND0.1800.170-5.56المتحد المصرفIMOS6.6607.2008.11الحديثة الخياطة

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفBELF0.4600.4804.35ايالف مصرف

IMAP2.5402.420-4.72الدوائية المنصورAMEF12.00012.5004.17االوسط الشرق اسماك

BASH0.4500.430-4.44اشور مصرفBCOI0.6000.6203.33التجاري المصرف

HKAR0.9200.880-4.35كربالء فنادقHISH10.25010.5002.44عشتار فنادق

BGUC0.2500.240-4.00الخليج مصرفIBSD4.9905.1002.20الغازية  بغداد

BIME0.2700.260-3.70االوسط الشرق مصرفIIDP1.3201.3300.76للتمور  العراقية

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)

IBSD425,378,61926.35.100الغازية  بغدادBUND612,636,36425.10.170المتحد المصرف

BBOB230,294,10614.20.740بغداد مصرفBIME456,064,34518.70.260االوسط الشرق مصرف

IIDP216,435,00013.41.330للتمور  العراقيةBBOB309,449,73112.70.740بغداد مصرف

BIME119,728,2237.40.260االوسط الشرق مصرفBGUC308,000,00012.60.240الخليج مصرف

BUND104,188,1826.40.170المتحد المصرفBMFI278,000,00011.40.200الموصل مصرف

SKTA84,466,1715.23.210الكرخ العاب مدينةIIDP162,700,0006.71.330للتمور  العراقية

TASC83,715,1825.29.000سيل اسياIBSD83,880,9863.45.100الغازية  بغداد

2,210,731,42690.671,264,205,48478.05

1,619,786,791الكلي مجموع2,438,350,552الكلي 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

2021/4/8

 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 عدد1,254,476,610

2المتدولة الشركات

1المرتفعة188,491,492

1المنخفضة

0المستقره13

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

BROI0.4900.470-4.08األئتمان مصرفVKHF0.1300.15015.38لالستثمار 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)

VKHF188,021,49299.80.150لالستثمار الخيرVKHF1,253,476,61099.90.150لالستثمار الخير

BROI470,0000.20.470األئتمان مصرفBROI1,000,0000.10.470األئتمان مصرف

1,254,476,610100.00188,491,492100.00

188,491,492الكلي مجموع1,254,476,610الكلي 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

2021/4/8

 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


