
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

579.89االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد579.27458,594,934 االغالق

28المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

3المرتفعة0.62942,855,388-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

12المستقره473
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 االغالق

(دينار)

 نسبة
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBASH0.4200.4302.38اشور مصرف

IKLV1.7301.680-2.89اللقاحات النتاج الكنديHPAL8.0808.1500.87فلسطين فندق

HKAR0.8600.840-2.33كربالء فنادقIBSD5.1405.1600.39الغازية  بغداد

SKTA3.9903.900-2.26الكرخ العاب مدينة

BELF0.4600.450-2.17ايالف مصرف

IICM0.9700.950-2.06الكارتون صناعات

HISH9.9009.700-2.02عشتار فنادق

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)

AISP427,680,80045.412.380البذور انتاجBUND74,000,00016.10.160المتحد المصرف

IBSD231,666,52124.65.160الغازية  بغدادBBOB55,020,99012.00.630بغداد مصرف

SMRI45,882,5004.92.500العقارية  المعمورةIBSD45,387,9099.95.160الغازية  بغداد

BBOB34,663,2243.70.630بغداد مصرفAISP35,045,0007.612.380البذور انتاج

SKTA32,598,6623.53.900الكرخ العاب مدينةBIBI31,000,0006.80.270االستثمار مصرف

IICM25,986,2252.80.950الكارتون صناعاتBSUC28,845,7216.30.380سومر مصرف

IMAP25,217,7502.72.220الدوائية المنصورIICM27,106,3425.90.950الكارتون صناعات

296,405,96264.63823,695,68287.36

942,855,388الكلي مجموع458,594,934الكلي 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

2021/5/27

 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 عدد263,493

2المتدولة الشركات

0المرتفعة297,528

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.3501.340-0.74النفطية المنتجات نقل

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)

SIGT236,76779.61.340النفطية المنتجات نقلSIGT176,69267.11.340النفطية المنتجات نقل

SAEI60,76120.40.700العقارية  االمينSAEI86,80132.90.700العقارية  االمين

263,493100.00297,528100.00

297,528الكلي مجموع263,493الكلي 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

2021/5/27

 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


