
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

593.07االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد583.733,499,059,400 االغالق

32المتدولة الشركات1.57-% التغير نسبه

13المرتفعة9.342,265,142,172-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره1316

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

%

SNUC0.4000.380-5.00للمقاوالت النخبةIKLV1.6601.8209.64اللقاحات النتاج الكندي

SMOF14.95014.250-4.68االلعاب لمدن الموصلIMAP2.0902.2909.57الدوائية المنصور

BGUC0.2400.230-4.17الخليج مصرفBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

AISP9.3909.100-3.09البذور انتاجINCP2.6102.7003.45الكيمياوية الصناعات

BMNS0.6600.640-3.03المنصور مصرفBIBI0.3000.3103.33االستثمار مصرف

HKAR0.9900.960-3.03كربالء فنادقSBPT24.30025.0002.88العام للنقل العراق بغداد

SMRI2.7602.680-2.90العقارية  المعمورةIRMC9.3009.5002.15الجاهزة االلبسة

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) 

BBOB630,573,52327.80.740بغداد مصرفBBOB843,840,72024.10.740بغداد مصرف

IBSD327,061,73014.44.640الغازية  بغدادBUND683,000,00019.50.160المتحد المصرف

TASC174,604,9317.79.120سيل اسياBIME605,512,85917.30.270االوسط الشرق مصرف

BIME158,244,8437.00.270االوسط الشرق مصرفBGUC403,583,54411.50.230الخليج مصرف

IKLV138,558,7976.11.820اللقاحات النتاج الكنديBMFI271,794,6437.80.190الموصل مصرف

BUND112,930,0005.00.160المتحد المصرفBIBI222,089,8896.30.310االستثمار مصرف

AISP103,363,5934.69.100البذور انتاجIKLV79,572,6062.31.820اللقاحات النتاج الكندي

3,109,394,26188.861,645,337,41772.64

2,265,142,172الكلي مجموع3,499,059,400الكلي 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

2021/4/5

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

45المدرجة الشركات عدد417,952,186

4المتدولة الشركات

1المرتفعة412,750,870

2المنخفضة

1المستقره33

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

%

BROI0.4700.450-4.26األئتمان مصرفBLAD0.2000.2105.00االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.5501.540-0.65النفطية 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)

BAIB400,680,00097.11.080العراق اسيا مصرفBAIB371,000,00088.81.080العراق اسيا مصرف

BLAD8,035,0781.90.210االسالمي العطاء مصرفBLAD40,700,4099.70.210االسالمي العطاء مصرف

BROI2,321,0000.60.450األئتمان مصرفBROI5,125,0001.20.450األئتمان مصرف

SIGT1,714,7920.41.540النفطية المنتجات نقلSIGT1,126,7770.31.540النفطية المنتجات نقل

417,952,186100.00412,750,870100.00

412,750,870الكلي مجموع417,952,186الكلي 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

2021/4/5

 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


