
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.51االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد589.2229,478,947,907 االغالق

30المتدولة الشركات0.46% التغير نسبه

9المرتفعة2.7130,000,130,831(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره536

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

SBPT30.25029.000-4.13الركاب لنقل بغدادAISP11.70012.87010.00البذور انتاج

INCP2.4802.420-2.42الكيمياوية الصناعاتBNAI0.9501.0308.42االسالمي الوطني المصرف

BNOI1.0000.980-2.00االهلي المصرفIMOS6.7007.1005.97الحديثة الخياطة

BCOI0.6800.670-1.47التجاري المصرفBASH0.4000.4102.50اشور مصرف

IIDP1.2401.230-0.81للتمور  العراقيةBELF0.4700.4802.13ايالف مصرف

SKTA3.3603.340-0.60الكرخ العاب مدينةIICM0.8900.9001.12الكارتون صناعات

HISH10.20010.150-0.49عشتار فنادقIBSD4.9605.0101.01الغازية  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)

BKUI29,220,958,35697.41.010كوردستان مصرفBKUI28,931,641,93798.11.010كوردستان مصرف

AISP328,336,8031.112.870البذور انتاجBCOI167,000,0000.60.670التجاري المصرف

BCOI111,020,0000.40.670التجاري المصرفBMFI143,338,6550.50.190الموصل مصرف

TASC76,521,4610.39.000سيل اسياBUND42,000,0000.10.160المتحد المصرف

IBSD66,295,0000.25.010الغازية  بغدادBMNS41,600,0000.10.620المنصور مصرف

BMFI27,234,3440.10.190الموصل مصرفBGUC26,500,0000.10.220الخليج مصرف

HBAY27,093,9330.181.000بابل فندقAISP25,721,6800.112.870البذور انتاج

29,377,802,27299.6629,857,459,89899.52

30,000,130,831الكلي مجموع29,478,947,907الكلي 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

2021/5/3

 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 عدد3,256,692

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,519,750

2المنخفضة

1المستقره14

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

IMCI74.00068.000-8.11الكيماوية الصنائعSAEI0.7000.7304.29العقارية  االمين

SIGT1.3501.330-1.48النفطية 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)

SIGT1,930,75054.91.330النفطية المنتجات نقلSAEI1,600,00049.10.730العقارية  االمين

SAEI1,165,00033.10.730العقارية  االمينSIGT1,451,69244.61.330النفطية المنتجات نقل

IMCI340,0009.768.000الكيماوية الصنائعBROI200,0006.10.420األئتمان مصرف

BROI84,0002.40.420األئتمان مصرفIMCI5,0000.268.000الكيماوية الصنائع

3,256,692100.003,519,750100.00

3,519,750الكلي مجموع3,256,692الكلي 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

2021/5/3

 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


