
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

589.18االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد585.4835,122,371,148 االغالق

27المتدولة الشركات0.63-% التغير نسبه

2المرتفعة3.7035,572,677,716-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

10المستقره545

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

AISP13.30012.640-4.96البذور انتاجIBSD5.0005.0200.40الغازية  بغداد

BGUC0.2200.210-4.55الخليج مصرفTASC8.9709.0000.33سيل اسيا

SBPT28.00027.050-3.39الركاب لنقل بغداد

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرف

BMNS0.6200.600-3.23المنصور مصرف

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرف

IICM0.9000.880-2.22الكارتون صناعات

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)

BKUI34,699,898,75797.51.010كوردستان مصرفBKUI34,356,335,40397.81.010كوردستان مصرف

AISP207,908,2960.612.640البذور انتاجBGUC124,000,0000.40.210الخليج مصرف

IBSD194,171,0520.55.020الغازية  بغدادBCOI111,000,8420.30.670التجاري المصرف

TASC132,264,5000.49.000سيل اسياBIME100,001,4760.30.230االوسط الشرق مصرف

BCOI74,158,5470.20.670التجاري المصرفBMNS86,000,0000.20.600المنصور مصرف

BMNS52,003,2200.10.600المنصور مصرفBIBI84,000,0000.20.290االستثمار مصرف

BBOB46,414,0000.10.650بغداد مصرفBBOB71,400,0000.20.650بغداد مصرف

34,932,737,72199.4635,406,818,37199.53

35,572,677,716الكلي مجموع35,122,371,148الكلي 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

2021/5/5

 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 عدد2,221,538

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,528,646

1المنخفضة

1المستقره7
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 سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4200.410-2.38األئتمان مصرف
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 سعر

 االغالق
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SIGT893,14658.41.330النفطية المنتجات نقلBROI1,550,00069.80.410األئتمان مصرف

BROI635,50041.60.410األئتمان مصرفSIGT671,53830.21.330النفطية المنتجات نقل

2,221,538100.001,528,646100.00

1,528,646الكلي مجموع2,221,538الكلي 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

2021/5/5

 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


