
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

591.78االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد592.74282,647,545 االغالق

29المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

9المرتفعة0.96496,353,928(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره333

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

HBAY82.00079.000-3.66بابل فندقIITC16.40017.2505.18للسجاد العراقية

SBPT31.00030.250-2.42الركاب لنقل بغدادBGUC0.2200.2304.55الخليج مصرف

HISH10.40010.200-1.92عشتار فنادقSKTA3.2603.4004.29الكرخ العاب مدينة

IMIB2.9002.850-1.72والدراجات المعدنيةIKLV1.8501.9203.78اللقاحات النتاج الكندي

IMOS6.8006.700-1.47الحديثة الخياطةIICM0.8700.9003.45الكارتون صناعات

SMRI2.3502.320-1.28العقارية  المعمورةIMAP2.4302.4902.47الدوائية المنصور

BNOI1.0101.000-0.99االهلي المصرفIBSD5.0305.0700.80الغازية  بغداد

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)

SKTA97,675,55919.73.400الكرخ العاب مدينةBCOI75,372,96126.70.690التجاري المصرف

IBSD92,135,97418.65.070الغازية  بغدادSKTA28,866,57110.23.400الكرخ العاب مدينة

BCOI52,007,34310.50.690التجاري المصرفBBOB28,000,0009.90.670بغداد مصرف

AISP46,262,7429.310.640البذور انتاجBGUC22,710,0008.00.230الخليج مصرف

TASC39,243,9107.98.970سيل اسياBASH19,812,8487.00.420اشور مصرف

IKLV28,781,0005.81.920اللقاحات النتاج الكنديIBSD18,255,9246.55.070الغازية  بغداد

IMAP27,782,5805.62.490الدوائية المنصورIKLV15,200,0005.41.920اللقاحات النتاج الكندي

208,218,30473.67383,889,10877.34

496,353,928الكلي مجموع282,647,545الكلي 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

2021/4/29

 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 عدد2,116,838

5المتدولة الشركات

2المرتفعة77,382,073

3المنخفضة

0المستقره13

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

VKHF0.3800.350-7.89لالستثمار الخيرIMCI69.10074.0007.09الكيماوية الصنائع

SIGT1.4001.350-3.57النفطية المنتجات نقلBROI0.4100.4202.44األئتمان مصرف

TZNI2.3902.360-1.26لالتصاالت الخاتم

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)

IMCI76,224,32398.574.000الكيماوية الصنائعIMCI1,097,83851.974.000الكيماوية الصنائع

SIGT754,6501.01.350النفطية المنتجات نقلSIGT559,00026.41.350النفطية المنتجات نقل

TZNI259,6000.32.360لالتصاالت الخاتمBROI300,00014.20.420األئتمان مصرف

BROI126,0000.20.420األئتمان مصرفTZNI110,0005.22.360لالتصاالت الخاتم

VKHF17,5000.020.350لالستثمار الخيرVKHF50,0002.40.350لالستثمار الخير

2,116,838100.0077,382,073100.00

77,382,073الكلي مجموع2,116,838الكلي 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

2021/4/29

 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


