
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد585.61408,927,575 االغالق

34المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

7المرتفعة0.581,013,659,141-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره399

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.6200.590-4.84للتأمين االمينBASH0.4200.4404.76اشور مصرف

BIME0.2300.220-4.35االوسط الشرق مصرفIMOS6.9007.1002.90الحديثة الخياطة

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفHBAY80.00082.0002.50بابل فندق

BELF0.4700.460-2.13ايالف مصرفBIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

BBOB0.6400.630-1.56بغداد مصرفIICM0.9801.0002.04الكارتون صناعات

AISP13.00012.800-1.54البذور انتاجIIDP1.2101.2200.83للتمور  العراقية

IMAP2.3402.320-0.85الدوائية المنصورSKTA4.0204.0400.50الكرخ العاب مدينة

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)

HBAY590,893,84058.382.000بابل فندقBGUC96,500,00023.60.210الخليج مصرف

AISP90,528,1758.912.800البذور انتاجBASH63,367,98215.50.440اشور مصرف

SKTA76,315,8767.54.040الكرخ العاب مدينةBSUC40,457,1559.90.380سومر مصرف

TASC73,638,0007.39.000سيل اسياBIME35,328,7088.60.220االوسط الشرق مصرف

BASH27,838,8182.70.440اشور مصرفBBOB31,380,9137.70.630بغداد مصرف

BGUC20,265,0002.00.210الخليج مصرفBIBI30,100,0007.40.290االستثمار مصرف

BBOB19,914,9752.00.630بغداد مصرفSKTA18,803,0574.64.040الكرخ العاب مدينة

315,937,81577.26899,394,68488.73

1,013,659,141الكلي مجموع408,927,575الكلي 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

2021/5/25

 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 عدد21,137,713,081

4المتدولة الشركات

0المرتفعة21,161,131,900

0المنخفضة

4المستقره15

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)

BWOR20,833,350,00098.51.000االسالمي العالم مصرفBWOR20,833,350,00098.61.000االسالمي العالم مصرف

BAIB324,000,0001.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,0001.41.080العراق اسيا مصرف

BROI1,923,7320.00.440األئتمان مصرفBROI4,335,7550.00.440األئتمان مصرف

IMCI1,858,1680.068.000الكيماوية الصنائعIMCI27,3260.068.000الكيماوية الصنائع

21,137,713,081100.0021,161,131,900100.00

21,161,131,900الكلي مجموع21,137,713,081الكلي 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

2021/5/25

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


