
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

590.80االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد593.27919,383,632 االغالق

29المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

10المرتفعة2.471,260,737,930(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره387

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

IMOS6.9006.560-4.93الحديثة الخياطةBMFI0.2000.2105.00الموصل مصرف

IICM0.9500.910-4.21الكارتون صناعاتBCOI0.6700.7004.48التجاري المصرف

AMEF11.88011.450-3.62االوسط الشرق اسماكBGUC0.2300.2404.35الخليج مصرف

SNUC0.4000.390-2.50للمقاوالت النخبةBIBI0.3000.3103.33االستثمار مصرف

HBAG8.2008.020-2.20بغداد فندقIIDP1.2201.2502.46للتمور  العراقية

BIIB0.4600.450-2.17االسالمي  المصرفBBOB0.6800.6901.47بغداد مصرف

IRMC9.5009.300-2.11الجاهزة االلبسةIMIB2.8602.9001.40والدراجات المعدنية

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)

IIDP631,230,60350.11.250للتمور  العراقيةIIDP513,201,41055.81.250للتمور  العراقية

TASC181,725,23914.49.000سيل اسياBCOI121,039,50813.20.700التجاري المصرف

SKTA157,449,70012.53.450الكرخ العاب مدينةBIME71,603,4927.80.250االوسط الشرق مصرف

BCOI84,736,4106.70.700التجاري المصرفBBOB55,700,0006.10.690بغداد مصرف

AISP42,535,7603.49.360البذور انتاجSKTA46,133,0005.03.450الكرخ العاب مدينة

BBOB38,493,0003.10.690بغداد مصرفTASC20,191,9712.29.000سيل اسيا

IMAP20,269,1081.62.450الدوائية المنصورBMNS19,506,5872.10.630المنصور مصرف

847,375,96892.171,156,439,82091.73

1,260,737,930الكلي مجموع919,383,632الكلي 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

2021/4/21

 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 عدد5,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,290,500

0المنخفضة

2المستقره5

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)

SIGT4,370,50082.61.450النفطية المنتجات نقلSIGT3,000,00060.01.450النفطية المنتجات نقل

BROI920,00017.40.460األئتمان مصرفBROI2,000,00040.00.460األئتمان مصرف

5,000,000100.005,290,500100.00

5,290,500الكلي مجموع5,000,000الكلي 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

2021/4/21

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


