
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

593.27االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد594.425,045,182,943 االغالق

29المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

12المرتفعة1.1521,070,352,606(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره430

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفSBPT28.00030.80010.00الركاب لنقل بغداد

AIPM4.7804.650-2.72اللحوم تسويقAIRP14.50015.2505.17الزراعية المنتجات

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  المصرفAAHP1.0001.0505.00الزراعي لالنتاج االهلية

SMRI2.4202.390-1.24العقارية  المعمورةBIBI0.3100.3203.23االستثمار مصرف

INCP2.5002.470-1.20الكيمياوية الصناعاتHBAY75.00077.0002.67بابل فندق

BASH0.4100.4202.44اشور مصرف

IMOS6.5606.7002.13الحديثة الخياطة

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)

IBSD20,111,630,21095.45.000الغازية  بغدادIBSD4,022,329,04279.75.000الغازية  بغداد

IIDP440,803,7542.11.250للتمور  العراقيةIIDP352,661,3787.01.250للتمور  العراقية

TASC158,774,6620.89.000سيل اسياBGUC136,000,0002.70.240الخليج مصرف

BCOI64,751,4000.30.700التجاري المصرفBMFI135,600,0002.70.200الموصل مصرف

BBOB33,257,5000.20.690بغداد مصرفBUND107,150,0002.10.170المتحد المصرف

BGUC32,620,0000.20.240الخليج مصرفBCOI92,560,0001.80.700التجاري المصرف

AISP28,374,6800.19.380البذور انتاجBBOB48,200,0001.00.690بغداد مصرف

4,894,500,42097.0120,870,212,20699.05

21,070,352,606الكلي مجموع5,045,182,943الكلي 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

2021/4/22

 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 عدد2,868,675

2المتدولة الشركات

0المرتفعة128,234,573

0المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI69.10069.1000.00الكيماوية الصنائع

SIGT1.4501.4500.00النفطية 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)

IMCI126,734,23663.969.100الكيماوية الصنائعIMCI1,833,9600.069.100الكيماوية الصنائع

SIGT1,500,33736.11.450النفطية المنتجات نقلSIGT1,034,7150.01.450النفطية المنتجات نقل

2,868,675100.00128,234,573100.00

128,234,573الكلي مجموع2,868,675الكلي 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

2021/4/22

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


