
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

593.16االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد593.211,246,949,862 االغالق

34المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

7المرتفعة0.05743,120,365(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

11المستقره505

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 المصرفAISP9.90010.6007.07البذور انتاج

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفBIME0.2300.2404.35االوسط الشرق مصرف

SBPT32.19030.700-4.63الركاب لنقل بغدادIITC14.50015.0003.45للسجاد العراقية

HKAR0.9000.860-4.44كربالء فنادقIMOS6.6506.8002.26الحديثة الخياطة

BNOI1.0501.010-3.81االهلي المصرفIMAP2.4402.4801.64الدوائية المنصور

IICM0.9000.870-3.33الكارتون صناعاتINCP2.4502.4801.22الكيمياوية الصناعات

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفIBSD5.0305.0901.19الغازية  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)

BIME190,700,72125.70.240االوسط الشرق مصرفBIME794,590,50363.70.240االوسط الشرق مصرف

BBOB129,472,97917.40.670بغداد مصرفBBOB192,857,80115.50.670بغداد مصرف

AISP108,621,11014.610.600البذور انتاجBGUC87,550,0007.00.220الخليج مصرف

IBSD53,784,9757.25.090الغازية  بغدادBMNS28,800,0002.30.630المنصور مصرف

TASC53,086,5007.19.000سيل اسياBCOI22,850,0001.80.690التجاري المصرف

IMAP51,973,0407.02.480الدوائية المنصورIMAP21,415,0001.72.480الدوائية المنصور

SKTA25,842,5003.53.300الكرخ العاب مدينةIICM17,517,1641.40.870الكارتون صناعات

1,165,580,46893.47613,481,82582.55

743,120,365الكلي مجموع1,246,949,862الكلي 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

2021/4/27

 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 عدد6,057,144

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,550,929

2المنخفضة

0المستقره12

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

BROI0.4400.410-6.82األئتمان مصرفSAEI0.6700.7004.48العقارية  االمين

SIGT1.4401.400-2.78النفطية المنتجات نقل

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)

BROI2,063,42934.10.410األئتمان مصرفBROI4,907,14481.00.410األئتمان مصرف

SIGT1,382,50022.81.400النفطية المنتجات نقلSIGT1,000,00016.51.400النفطية المنتجات نقل

SAEI105,0001.70.700العقارية  االمينSAEI150,0002.50.700العقارية  االمين

6,057,144100.003,550,929100.00

3,550,929الكلي مجموع6,057,144الكلي 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

2021/4/27

 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


