
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

601.88االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد594.401,903,950,166 االغالق

29المتدولة الشركات1.24-% التغير نسبه

7المرتفعة7.481,751,494,338-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره749

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

%

SMRI2.6702.540-4.87العقارية  المعمورةBUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفIMIB3.1003.2504.84والدراجات المعدنية

BIME0.2500.240-4.00االوسط الشرق مصرفIKLV1.9001.9703.68اللقاحات النتاج الكندي

BIBI0.3300.320-3.03االستثمار مصرفBCOI0.6100.6303.28التجاري المصرف

BBOB0.7300.710-2.74بغداد مصرفBNOI1.0201.0502.94االهلي المصرف

HBAG8.2008.000-2.44بغداد فندقAIPM4.7504.7900.84اللحوم تسويق

INCP2.6302.570-2.28الكيمياوية الصناعاتAISP9.3609.3800.21البذور انتاج

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)

TASC399,056,80022.88.930سيل اسياBBOB442,849,95823.30.710بغداد مصرف

BBOB313,883,97017.90.710بغداد مصرفBGUC309,269,90016.20.220الخليج مصرف

IBSD220,137,87012.65.050الغازية  بغدادBIME193,000,00010.10.240االوسط الشرق مصرف

IIDP156,303,1258.91.300للتمور  العراقيةBCOI183,216,3669.60.630التجاري المصرف

BCOI114,451,6666.50.630التجاري المصرفBMFI172,400,0009.10.200الموصل مصرف

AISP78,115,3504.59.380البذور انتاجIIDP120,245,8656.31.300للتمور  العراقية

BNOI76,069,4624.31.050االهلي المصرفBUND105,000,0005.50.170المتحد المصرف

1,525,982,08980.151,358,018,24277.53

1,751,494,338الكلي مجموع1,903,950,166الكلي 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

2021/4/12

 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 عدد329,690,285

6المتدولة الشركات

3المرتفعة330,710,528

1المنخفضة

2المستقره19

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

%

SIGT1.5601.530-1.92النفطية المنتجات نقلVKHF0.1700.20017.65لالستثمار الخير

BROI0.4300.4504.65األئتمان مصرف

IHFI1.3501.4003.70المنزلي صناعةاالثاث

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)

BAIB321,807,60097.31.080العراق اسيا مصرفBAIB297,970,00090.41.080العراق اسيا مصرف

BLAD5,000,0001.50.200االسالمي العطاء مصرفBLAD25,000,0007.60.200االسالمي العطاء مصرف

IHFI1,400,0000.41.400المنزلي صناعةاالثاثBROI2,700,0000.80.450األئتمان مصرف

BROI1,215,0000.40.450األئتمان مصرفVKHF2,500,0000.80.200لالستثمار الخير

SIGT787,9280.21.530النفطية المنتجات نقلIHFI1,000,0000.31.400المنزلي صناعةاالثاث

VKHF500,0000.20.200لالستثمار الخيرSIGT520,2850.21.530النفطية المنتجات نقل

329,690,285100.00330,710,528100.00

330,710,528الكلي مجموع329,690,285الكلي 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

2021/4/12

 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


