
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

596.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد593.16860,089,539 االغالق

31المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

4المرتفعة3.73470,470,031-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

10المستقره420

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

SBPT33.88032.190-4.99الركاب لنقل بغدادAISP9.5409.9003.77البذور انتاج

AAHP1.0501.000-4.76الزراعي لالنتاج االهليةIMIB2.9002.9501.72والدراجات المعدنية

BNOI1.1001.050-4.55االهلي المصرفHBAY81.75083.0001.53بابل فندق

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفHBAG8.1008.1300.37بغداد فندق

BIME0.2400.230-4.17االوسط الشرق مصرف

BIBI0.3200.310-3.12االستثمار مصرف

SKTA3.3503.300-1.49الكرخ العاب مدينة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BGUC84,760,37818.00.220الخليج مصرفBGUC384,819,90044.70.220الخليج مصرف

AISP63,819,34513.69.900البذور انتاجBUND176,255,87620.50.170المتحد المصرف

HBAY42,308,2009.083.000بابل فندقBIME133,700,00015.50.230االوسط الشرق مصرف

SBPT34,111,8207.332.190الركاب لنقل بغدادBBOB41,530,0004.80.680بغداد مصرف

BIME31,576,0006.70.230االوسط الشرق مصرفBCOI32,000,0003.70.690التجاري المصرف

TASC29,547,0006.39.000سيل اسياBMFI21,000,0002.40.200الموصل مصرف

BBOB28,241,2006.00.680بغداد مصرفBIBI17,805,3302.10.310االستثمار مصرف

807,111,10693.84314,363,94366.82

470,470,031الكلي مجموع860,089,539الكلي 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

2021/4/26

 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 عدد300,719,394

2المتدولة الشركات

0المرتفعة325,035,927

1المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.4501.440-0.69النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB324,000,00099.71.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00099.81.080العراق اسيا مصرف

SIGT1,035,9270.31.440النفطية المنتجات نقلSIGT719,3940.21.440النفطية المنتجات نقل

300,719,394100.00325,035,927100.00

325,035,927الكلي مجموع300,719,394الكلي 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

2021/4/26

 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


