
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

594.42االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد596.89512,858,759 االغالق

25المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

8المرتفعة2.47512,641,665(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره338

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

BGUC0.2400.230-4.17الخليج مصرفSBPT30.80033.88010.00الركاب لنقل بغداد

BIME0.2500.240-4.00االوسط الشرق مصرفIITC13.20014.52010.00للسجاد العراقية

SKTA3.4503.350-2.90الكرخ العاب مدينةHBAY77.00081.7506.17بابل فندق

AIPM4.6504.520-2.80اللحوم تسويقIBSD5.0005.1002.00الغازية  بغداد

BSUC0.4000.390-2.50سومر مصرفAISP9.3809.5401.71البذور انتاج

BCOI0.7000.690-1.43التجاري المصرفHBAG8.0308.1000.87بغداد فندق

IICM0.9200.910-1.09الكارتون صناعاتIKLV1.8501.8600.54اللقاحات النتاج الكندي

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)

IBSD128,353,49225.05.100الغازية  بغدادBIME205,900,00040.10.240االوسط الشرق مصرف

TASC67,950,00013.39.000سيل اسياBGUC138,200,00026.90.230الخليج مصرف

BIME49,666,0009.70.240االوسط الشرق مصرفBBOB52,809,74510.30.690بغداد مصرف

SMRI45,311,0008.82.400العقارية  المعمورةIBSD25,531,5435.05.100الغازية  بغداد

BBOB35,983,4277.00.690بغداد مصرفSMRI18,960,0003.72.400العقارية  المعمورة

HBAY35,724,2507.081.750بابل فندقIICM14,330,0002.80.910الكارتون صناعات

BGUC31,786,0006.20.230الخليج مصرفBCOI10,115,0002.00.690التجاري المصرف

465,846,28890.83394,774,16877.01

512,641,665الكلي مجموع512,858,759الكلي 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

2021/4/25

 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 عدد320,054,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة332,470,500

2المنخفضة

3المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.4000.380-5.00لالستثمار الخير

BROI0.4600.440-4.35األئتمان 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)

BAIB324,000,00097.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00093.71.080العراق اسيا مصرف

VKHF5,130,0001.50.380لالستثمار الخيرVKHF13,500,0004.20.380لالستثمار الخير

BROI2,684,0000.80.440األئتمان مصرفBROI6,100,0001.90.440األئتمان مصرف

SIGT652,5000.21.450النفطية المنتجات نقلSIGT450,0000.11.450النفطية المنتجات نقل

BRTB4,0000.0011.000االقليم مصرفBRTB4,0000.0011.000االقليم مصرف

320,054,000100.00332,470,500100.00

332,470,500الكلي مجموع320,054,000الكلي 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

2021/4/25

 خسارة 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


