
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

593.21االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد591.78514,757,812 االغالق

26المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

6المرتفعة1.43552,523,460-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره339

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

BNAI1.0501.000-4.76االسالمي الوطني المصرفIITC15.00016.4009.33للسجاد العراقية

IMAP2.4802.430-2.02الدوائية المنصورBUND0.1600.1706.25المتحد المصرف

HPAL8.4608.300-1.89فلسطين فندقHISH10.25010.4001.46عشتار فنادق

SKTA3.3003.260-1.21الكرخ العاب مدينةAISP10.60010.7401.32البذور انتاج

HBAY83.00082.000-1.20بابل فندقSBPT30.70031.0000.98العام للنقل العراق بغداد

IBSD5.0905.030-1.18الغازية  بغدادHBAG8.1108.1200.12بغداد فندق

TASC9.0008.960-0.44سيل 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)

AIRP193,090,89034.915.000الزراعية المنتجاتBUND256,699,00049.90.170المتحد المصرف

AISP114,081,83020.610.740البذور انتاجBBOB56,867,45411.00.670بغداد مصرف

BUND41,106,2407.40.170المتحد المصرفBMFI49,500,0009.60.190الموصل مصرف

BBOB38,101,1946.90.670بغداد مصرفBGUC34,266,9006.70.220الخليج مصرف

IMAP27,020,3004.92.430الدوائية المنصورBIME16,100,0003.10.240االوسط الشرق مصرف

SKTA21,855,3004.03.260الكرخ العاب مدينةBASH15,350,0003.00.420اشور مصرف

IBSD15,677,0502.85.030الغازية  بغدادBIBI14,500,0002.80.300االستثمار مصرف

443,283,35486.11450,932,80481.61

552,523,460الكلي مجموع514,757,812الكلي 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

2021/4/28

 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 عدد302,805,092

4المتدولة الشركات

0المرتفعة326,674,038

1المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.0200.820-19.61االنشائية  الخازر

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)

BAIB324,000,0000.61.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,0000.51.080العراق اسيا مصرف

SIGT2,100,0000.21.400النفطية المنتجات نقلSIGT1,500,0000.41.400النفطية المنتجات نقل

BROI496,1380.00.410األئتمان مصرفBROI1,210,0920.00.410األئتمان مصرف

IKHC77,9000.00.820االنشائية  الخازرIKHC95,0000.00.820االنشائية  الخازر

302,805,092100.00326,674,038100.00

326,674,038الكلي مجموع302,805,092الكلي 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

2021/4/28

 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


