
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

589.22االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد589.18484,343,292 االغالق

27المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

5المرتفعة0.04716,881,533-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره485

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.9201.830-4.69اللقاحات النتاج الكنديAISP12.87013.3003.34البذور انتاج

IITC18.00017.250-4.17للسجاد العراقيةBASH0.4100.4202.44اشور مصرف

IMOS7.1006.850-3.52الحديثة الخياطةBNOI0.9801.0002.04االهلي المصرف

SBPT29.00028.000-3.45الركاب لنقل بغدادAIRP15.05015.2001.00الزراعية المنتجات

BBOB0.6700.660-1.49بغداد مصرفINCP2.4202.4400.83الكيمياوية الصناعات

IMAP2.4402.420-0.82الدوائية المنصور

HISH10.15010.100-0.49عشتار فنادق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP260,037,24636.313.300البذور انتاجBCOI195,000,00040.30.670التجاري المصرف

BCOI129,650,00018.10.670التجاري المصرفBIME61,500,00012.70.230االوسط الشرق مصرف

IBSD102,416,47714.35.000الغازية  بغدادBBOB47,405,6869.80.660بغداد مصرف

TASC49,134,5406.98.970سيل اسياBUND40,000,0008.30.160المتحد المصرف

IMAP44,443,9556.22.420الدوائية المنصورBSUC30,800,0006.40.380سومر مصرف

BBOB31,511,8104.40.660بغداد مصرفIBSD20,504,7644.25.000الغازية  بغداد

SBPT18,784,2502.628.000الركاب لنقل بغدادAISP19,285,0994.013.300البذور انتاج

414,495,54985.58635,978,27788.71

716,881,533الكلي مجموع484,343,292الكلي 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

2021/5/4

 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 عدد410,943

3المتدولة الشركات

0المرتفعة592,320

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.3602.350-0.42لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SIGT399,00067.41.330النفطية المنتجات نقلSIGT300,00073.01.330النفطية المنتجات نقل

IHFI99,32016.81.400المنزلي صناعةاالثاثIHFI70,94317.31.400المنزلي صناعةاالثاث

TZNI94,00015.92.350لالتصاالت الخاتمTZNI40,0009.72.350لالتصاالت الخاتم

410,943100.00592,320100.00

592,320الكلي مجموع410,943الكلي 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

2021/5/4

 خسارة 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


