
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

585.61االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد579.891,682,204,627 االغالق

36المتدولة الشركات0.98-% التغير نسبه

4المرتفعة5.721,640,079,598-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

12المستقره685
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AMEF11.45010.900-4.80االوسط الشرق اسماكSMRI2.3402.5006.84العقارية  المعمورة

BGUC0.2100.200-4.76الخليج مصرفIKLV1.6201.7306.79اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.4400.420-4.55اشور مصرفIBSD5.0005.1402.80الغازية  بغداد

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفIITC16.38016.4000.12للسجاد العراقية

IIDP1.2201.180-3.28للتمور  العراقية

HPAL8.3508.080-3.23فلسطين فندق

SBPT32.00031.000-3.12العام للنقل العراق بغداد
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB716,829,68843.70.630بغداد مصرفBBOB1,148,301,09268.30.630بغداد مصرف

IBSD271,462,89716.65.140الغازية  بغدادBCOI79,100,0004.70.660التجاري المصرف

SKTA184,060,10311.23.990الكرخ العاب مدينةBIME61,538,7083.70.220االوسط الشرق مصرف

AISP139,591,2508.512.420البذور انتاجIBSD54,041,6743.25.140الغازية  بغداد

BCOI52,297,0003.20.660التجاري المصرفBIBI48,600,0002.90.280االستثمار مصرف

IMAP42,257,3502.62.260الدوائية المنصورSKTA46,279,7502.83.990الكرخ العاب مدينة

SMRI30,977,5001.92.500العقارية  المعمورةBGUC39,881,0592.40.200الخليج مصرف

1,477,742,28387.851,437,475,78887.65

1,640,079,598الكلي مجموع1,682,204,627الكلي 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

2021/5/26

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (االثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد24,466,880,214

6المتدولة الشركات

0المرتفعة9,346,700,789

3المنخفضة

3المستقره16
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SIGT1.4901.350-9.40النفطية المنتجات نقل

BROI0.4400.420-4.55األئتمان مصرف

SAEI0.7300.700-4.11العقارية  االمين
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(دينار)

BZII8,880,003,70095.00.370العراق زين مصرفBZII24,000,010,00098.10.370العراق زين مصرف

BTIB462,450,0004.91.000االسالمي الطيف مصرفBTIB462,450,0001.91.000االسالمي الطيف مصرف

SIGT3,229,9830.01.350النفطية المنتجات نقلSIGT2,346,0020.01.350النفطية المنتجات نقل

BROI630,0000.00.420األئتمان مصرفBROI1,500,0000.00.420األئتمان مصرف

SAEI350,0000.00.700العقارية  االمينSAEI500,0000.00.700العقارية  االمين

NAHF37,1060.00.500للتأمين االهليةNAHF74,2120.00.500للتأمين االهلية

24,466,880,214100.009,346,700,789100.00

9,346,700,789الكلي مجموع24,466,880,214الكلي 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

2021/5/26

 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


