
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

579.32االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد588.951,191,121,811 االغالق

27المتدولة الشركات1.66% التغير نسبه

11المرتفعة9.631,225,051,478(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

8المستقره559

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

IICM1.0501.020-2.86الكارتون صناعاتBASH0.4000.4205.00اشور مصرف

IIDP1.2601.230-2.38للتمور  العراقيةBMNS0.6200.6504.84المنصور مصرف

IKLV1.8701.830-2.14اللقاحات النتاج الكنديBIME0.2200.2304.55االوسط الشرق مصرف

BELF0.4800.470-2.08ايالف مصرفBCOI0.6300.6503.17التجاري المصرف

HISH10.50010.300-1.90عشتار فنادقIBSD4.8404.9903.10الغازية  بغداد

HPAL8.5408.500-0.47فلسطين فندقBBOB0.6700.6902.99بغداد مصرف

IMAP2.4902.480-0.40الدوائية المنصورTASC8.8509.0001.69سيل اسيا

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)

TASC367,357,99030.09.000سيل اسياBCOI406,824,00034.20.650التجاري المصرف

BCOI256,789,44921.00.650التجاري المصرفBBOB165,030,00013.90.690بغداد مصرف

IBSD239,096,47219.54.990الغازية  بغدادBIME127,578,54410.70.230االوسط الشرق مصرف

BBOB110,770,4009.00.690بغداد مصرفBMFI126,706,52610.60.190الموصل مصرف

AISP50,336,1544.19.180البذور انتاجBGUC91,299,9337.70.220الخليج مصرف

BIME29,118,4792.40.230االوسط الشرق مصرفIBSD49,164,1584.14.990الغازية  بغداد

SKTA26,005,8502.13.200الكرخ العاب مدينةBASH44,251,2593.70.420اشور مصرف

1,010,854,42084.871,079,474,79488.12

1,225,051,478الكلي مجموع1,191,121,811الكلي 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

2021/4/15

 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 عدد9,628,992

6المتدولة الشركات

3المرتفعة6,199,448

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)
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% التغير
الشركة اسم

 رمز
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.5001.480-1.33النفطية المنتجات نقلIKHC0.8501.02020.00االنشائية  الخازر

VKHF0.2800.32014.29لالستثمار الخير

BROI0.4400.4502.27األئتمان 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)

SIGT2,671,38843.11.480النفطية المنتجات نقلVKHF4,000,00041.50.320لالستثمار الخير

IHFI1,400,00022.61.400المنزلي صناعةاالثاثSIGT1,804,99218.71.480النفطية المنتجات نقل

VKHF1,280,00020.60.320لالستثمار الخيرBLAD1,774,00018.40.200االسالمي العطاء مصرف

BROI450,0007.30.450األئتمان مصرفBROI1,000,00010.40.450األئتمان مصرف

BLAD347,0605.60.200االسالمي العطاء مصرفIHFI1,000,00010.41.400المنزلي صناعةاالثاث

IKHC51,0000.81.020االنشائية  الخازرIKHC50,0000.51.020االنشائية  الخازر

9,628,992100.006,199,448100.00

6,199,448الكلي مجموع9,628,992الكلي 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

2021/4/15

 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


