
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

592.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد586.51283,744,248 االغالق

26المتدولة الشركات1.05-% التغير نسبه

5المرتفعة6.23502,928,935-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

7المستقره390

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1700.160-5.88المتحد المصرفAISP10.64011.7009.96البذور انتاج

BNAI1.0000.950-5.00االسالمي الوطني المصرفIITC17.25018.0004.35للسجاد العراقية

BASH0.4200.400-4.76اشور مصرفHBAY79.00081.0002.53بابل فندق

HMAN11.00010.500-4.55المنصور فندقSMRI2.3202.3501.29العقارية  المعمورة

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرفTASC8.9708.9800.11سيل اسيا

BIME0.2400.230-4.17االوسط الشرق مصرف

BIIB0.4300.420-2.33االسالمي  المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP284,867,60256.611.700البذور انتاجBUND91,000,00032.10.160المتحد المصرف

IBSD57,589,24011.54.960الغازية  بغدادBCOI36,311,38212.80.680التجاري المصرف

TASC31,730,2186.38.980سيل اسياAISP24,959,6668.811.700البذور انتاج

BCOI24,774,8544.90.680التجاري المصرفBGUC22,000,0007.80.220الخليج مصرف

IMAP18,023,5003.62.440الدوائية المنصورBIME20,350,0007.20.230االوسط الشرق مصرف

BUND14,560,0002.90.160المتحد المصرفBBOB20,166,5737.10.670بغداد مصرف

BBOB13,500,9382.70.670بغداد مصرفBMFI18,000,0006.30.190الموصل مصرف

232,787,62182.04445,046,35188.49

502,928,935الكلي مجموع283,744,248الكلي 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

2021/5/2

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد988,435

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,170,395

1المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.7500.640-14.67للتأمين السالم دار

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SIGT1,022,57187.41.350النفطية المنتجات نقلSIGT757,46076.61.350النفطية المنتجات نقل

NDSA147,82412.60.640للتأمين السالم دارNDSA230,97523.40.640للتأمين السالم دار

988,435100.001,170,395100.00

1,170,395الكلي مجموع988,435الكلي 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

2021/5/2

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


