
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

588.95االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد595.402,529,274,466 االغالق

22المتدولة الشركات1.10% التغير نسبه

12المرتفعة6.451,404,333,809(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

7المستقره460

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

IICM1.0200.990-2.94الكارتون صناعاتBGUC0.2200.2409.09الخليج مصرف

SMRI2.5002.430-2.80العقارية  المعمورةBIME0.2300.2508.70االوسط الشرق مصرف

SMOF14.12014.000-0.85االلعاب لمدن الموصلBUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

BMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

BCOI0.6500.6804.62التجاري المصرف

SKTA3.2003.3003.13الكرخ العاب مدينة

BBOB0.6900.7102.90بغداد 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)

BBOB682,546,47648.60.710بغداد مصرفBBOB981,088,57838.80.710بغداد مصرف

TASC104,899,7507.59.010سيل اسياBUND483,495,52219.10.170المتحد المصرف

SKTA85,148,5006.13.300الكرخ العاب مدينةBGUC349,600,00013.80.240الخليج مصرف

BGUC81,128,0005.80.240الخليج مصرفBIME291,350,00011.50.250االوسط الشرق مصرف

BUND81,094,2395.80.170المتحد المصرفBMFI141,989,0275.60.200الموصل مصرف

BIME71,976,5005.10.250االوسط الشرق مصرفBCOI96,993,7493.80.680التجاري المصرف

BCOI64,896,8744.60.680التجاري المصرفBASH37,000,0001.50.420اشور مصرف

2,381,516,87694.161,171,690,33983.43

1,404,333,809الكلي مجموع2,529,274,466الكلي 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

2021/4/18

 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 عدد28,146,271

5المتدولة الشركات

3المرتفعة11,040,959

0المنخفضة

2المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VKHF0.3200.38018.75لالستثمار الخير

SIGT1.4801.5202.70النفطية المنتجات نقل

BROI0.4500.4602.22األئتمان 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)

VKHF9,840,00089.10.380لالستثمار الخيرVKHF26,000,00092.40.380لالستثمار الخير

BROI920,0008.30.460األئتمان مصرفBROI2,000,0007.10.460األئتمان مصرف

TZNI239,0002.22.390لالتصاالت الخاتمTZNI100,0000.42.390لالتصاالت الخاتم

SIGT30,4000.31.520النفطية المنتجات نقلNAHF26,2710.10.440للتأمين االهلية

NAHF11,5590.10.440للتأمين االهليةSIGT20,0000.11.520النفطية المنتجات نقل

28,146,271100.0011,040,959100.00

11,040,959الكلي مجموع28,146,271الكلي 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

2021/4/18

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


