
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

586.96االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد587.02342,485,282 االغالق

26المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

9المرتفعة0.06934,756,852(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره405

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

IITC17.25016.400-4.93للسجاد العراقيةSBPT29.00030.0003.45الركاب لنقل بغداد

BASH0.4200.410-2.38اشور مصرفBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

SMRI2.3502.300-2.13العقارية  المعمورةBCOI0.6700.6902.99التجاري المصرف

TASC9.1009.000-1.10سيل اسياBIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

IBSD5.0505.000-0.99الغازية  بغدادAISP12.68012.9502.13البذور انتاج

SKTA3.4003.390-0.29الكرخ العاب مدينةBNOI0.9801.0002.04االهلي المصرف

IMOS6.8506.9000.73الحديثة الخياطة

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)

HBAY402,243,20043.080.000بابل فندقBCOI76,109,72122.20.690التجاري المصرف

TASC175,761,95818.89.000سيل اسياBUND73,000,00021.30.160المتحد المصرف

AISP171,975,11318.412.950البذور انتاجBBOB37,630,99211.00.650بغداد مصرف

BCOI51,669,5135.50.690التجاري المصرفBIME27,500,0008.00.230االوسط الشرق مصرف

BBOB24,460,1452.60.650بغداد مصرفBSUC20,000,0005.80.380سومر مصرف

AIRP15,360,0001.615.360الزراعية المنتجاتBGUC19,655,5885.70.210الخليج مصرف

IBSD13,220,6301.45.000الغازية  بغدادTASC19,525,0005.79.000سيل اسيا

273,421,30179.83854,690,55991.43

934,756,852الكلي مجموع342,485,282الكلي 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

2021/5/9

 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 عدد9,355,927

3المتدولة الشركات

1المرتفعة175,808,286 التداول حجم

1المنخفضة

1المستقره26العقود عدد

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

BLAD0.2300.200-13.04االسالمي العطاء مصرفSIGT1.3301.3803.76النفطية 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)

IMCI173,527,52498.768.000الكيماوية الصنائعBLAD6,000,00064.10.200االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,200,0000.70.200االسالمي العطاء مصرفIMCI2,550,99327.368.000الكيماوية الصنائع

SIGT1,080,7620.61.380النفطية المنتجات نقلSIGT804,9348.61.380النفطية المنتجات نقل

9,355,927100.00175,808,286100.00

175,808,286الكلي مجموع9,355,927الكلي 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

2021/5/9

 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


