
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

606.46االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد601.881,128,406,695 االغالق

33المتدولة الشركات0.76-% التغير نسبه

7المرتفعة4.58896,717,615-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

8المستقره676

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفBELF0.4800.5106.25ايالف مصرف

AMEF12.50011.880-4.96االوسط الشرق اسماكIMAP2.4202.5304.55الدوائية المنصور

BASH0.4300.410-4.65اشور مصرفSNUC0.3900.4002.56للمقاوالت النخبة

IMIB3.2503.100-4.62والدراجات المعدنيةHPAL8.6008.7401.63فلسطين فندق

SMOF14.90014.250-4.36االلعاب لمدن الموصلHBAY76.00077.0001.32بابل فندق

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرفTASC9.0009.1001.11سيل اسيا

BGUC0.2400.230-4.17الخليج مصرفIBSD5.1005.1100.20الغازية  بغداد

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)

IBSD216,332,93924.15.110الغازية  بغدادBUND320,368,16028.40.160المتحد المصرف

TASC183,857,00020.59.100سيل اسياBGUC223,700,00019.80.230الخليج مصرف

BBOB98,746,28711.00.730بغداد مصرفBIME195,189,53417.30.250االوسط الشرق مصرف

IMAP67,550,3007.52.530الدوائية المنصورBBOB135,313,21712.00.730بغداد مصرف

BGUC51,501,0005.70.230الخليج مصرفBIBI46,418,2734.10.330االستثمار مصرف

BUND51,298,9065.70.160المتحد المصرفIBSD42,638,3543.85.110الغازية  بغداد

BIME48,817,3845.40.250االوسط الشرق مصرفBCOI28,052,3472.50.610التجاري المصرف

991,679,88587.88718,103,81580.08

896,717,615الكلي مجموع1,128,406,695الكلي 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

2021/4/11

 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 عدد33,646,779

5المتدولة الشركات

1المرتفعة219,414,138

2المنخفضة

2المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4700.430-8.51األئتمان مصرفVKHF0.1500.17013.33لالستثمار الخير

BLAD0.2100.200-4.76االسالمي العطاء مصرف

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)

IMCI209,373,00095.469.100الكيماوية الصنائعBROI16,000,00047.60.430األئتمان مصرف

BROI7,110,0003.20.430األئتمان مصرفBLAD13,550,00040.30.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,710,0001.20.200االسالمي العطاء مصرفIMCI3,030,0009.069.100الكيماوية الصنائع

VKHF176,7010.10.170لالستثمار الخيرVKHF1,048,1863.10.170لالستثمار الخير

TZNI44,4370.022.390لالتصاالت الخاتمTZNI18,5930.12.390لالتصاالت الخاتم

33,646,779100.00219,414,138100.00

219,414,138الكلي مجموع33,646,779الكلي 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

2021/4/11

 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


