
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.18االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد581.331,543,332,314 االغالق

28المتدولة الشركات2.68% التغير نسبه

23المرتفعة15.15916,068,284(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

0المستقره769

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HPAL8.9008.600-3.37فلسطين فندقSMRI2.4302.73012.35العقارية  المعمورة

IRMC9.5009.300-2.11الجاهزة االلبسةBGUC0.2000.22010.00الخليج مصرف

SKTA3.3303.280-1.50الكرخ العاب مدينةIICM1.0701.1709.35الكارتون صناعات

IMOS6.9506.900-0.72الحديثة الخياطةBCOI0.4700.5108.51التجاري المصرف

HBAG8.2508.200-0.61بغداد فندقBASH0.3700.4008.11اشور مصرف

BBOB0.6500.7007.69بغداد مصرف

BIBI0.2600.2807.69االستثمار 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)

BBOB165,308,63218.00.700بغداد مصرفBIME424,771,94827.50.250االوسط الشرق مصرف

TASC135,473,05914.89.100سيل اسياBGUC293,447,06019.00.220الخليج مصرف

BIME102,932,75111.20.250االوسط الشرق مصرفBBOB247,430,12416.00.700بغداد مصرف

IKLV69,884,8007.61.620اللقاحات النتاج الكنديBUND224,000,00014.50.150المتحد المصرف

BGUC60,091,4126.60.220الخليج مصرفBCOI59,119,3803.80.510التجاري المصرف

IMAP51,051,5195.61.900الدوائية المنصورBIBI52,000,2413.40.280االستثمار مصرف

SKTA47,515,5005.23.280الكرخ العاب مدينةIKLV43,290,0002.81.620اللقاحات النتاج الكندي

1,344,058,75387.09632,257,67369.02

916,068,284الكلي مجموع1,543,332,314الكلي 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

2021/4/1

 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 عدد6,975,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة2,734,250

0المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4300.4504.65األئتمان 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)

SIGT1,046,25038.31.550النفطية المنتجات نقلBLAD4,100,00058.80.180االسالمي العطاء مصرف

BROI990,00036.20.450األئتمان مصرفBROI2,200,00031.50.450األئتمان مصرف

BLAD698,00025.50.180االسالمي العطاء مصرفSIGT675,0009.71.550النفطية المنتجات نقل

6,975,000100.002,734,250100.00

2,734,250الكلي مجموع6,975,000الكلي 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

2021/4/1

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


