
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

587.02االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد587.87521,993,760 االغالق

21المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

5المرتفعة0.851,215,875,735(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره370
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(دينار)

 سعر
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% التغير
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفBNOI1.0001.0505.00االهلي المصرف

SBPT30.00029.500-1.67الركاب لنقل بغدادHPAL8.2508.3501.21فلسطين فندق

IMAP2.4102.380-1.24الدوائية المنصورIIDP1.2301.2400.81للتمور  العراقية

IKLV1.7501.740-0.57اللقاحات النتاج الكنديIBSD5.0005.0400.80الغازية  بغداد

AISP12.95013.0000.39البذور انتاج

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)

HBAY520,177,28542.880.000بابل فندقBBOB121,572,53723.30.650بغداد مصرف

IBSD311,137,90325.65.040الغازية  بغدادBCOI113,850,00021.80.690التجاري المصرف

AISP121,728,17310.013.000البذور انتاجBIME94,500,00018.10.230االوسط الشرق مصرف

BCOI79,410,0006.50.690التجاري المصرفIBSD61,829,13111.85.040الغازية  بغداد

BBOB79,023,1496.50.650بغداد مصرفBMNS57,750,00011.10.610المنصور مصرف

BMNS35,227,5002.90.610المنصور مصرفBGUC18,000,0003.40.210الخليج مصرف

BIME21,735,0001.80.230االوسط الشرق مصرفAISP9,356,1111.813.000البذور انتاج

476,857,77991.351,168,439,01096.10

1,215,875,735الكلي مجموع521,993,760الكلي 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

2021/5/10

 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 عدد20,835,060,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة20,834,108,000

1المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر
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 سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4500.440-2.22األئتمان مصرف
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BWOR20,833,360,000100.01.000االسالمي العالم مصرفBWOR20,833,360,000100.01.000االسالمي العالم مصرف

BROI748,0000.00.440األئتمان مصرفBROI1,700,0000.00.440األئتمان مصرف

20,835,060,000100.0020,834,108,000100.00

20,834,108,000الكلي مجموع20,835,060,000الكلي 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

2021/5/10

 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


