
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

579.27االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد574.98659,940,636 االغالق

32المتدولة الشركات0.74-% التغير نسبه

8المرتفعة4.29817,349,065-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره482

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1600.150-6.25المتحد المصرفIRMC9.2009.5003.26الجاهزة االلبسة

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفAISP12.38012.6502.18البذور انتاج

IKLV1.6801.600-4.76اللقاحات النتاج الكنديTASC8.9509.1402.12سيل اسيا

BIME0.2200.210-4.55االوسط الشرق مصرفIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقية

IICM0.9500.910-4.21الكارتون صناعاتSMRI2.5002.5301.20العقارية  المعمورة

HMAN10.49010.100-3.72المنصور فندقHKAR0.8400.8501.19كربالء فنادق

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفHBAG8.2008.2500.61بغداد فندق

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)

IBSD223,252,04527.35.100الغازية  بغدادBUND272,051,00041.20.150المتحد المصرف

TASC154,317,45818.99.140سيل اسياBIME108,026,45016.40.210االوسط الشرق مصرف

AISP127,584,10015.612.650البذور انتاجBIBI84,500,00012.80.260االستثمار مصرف

SKTA81,931,02010.03.900الكرخ العاب مدينةIBSD43,796,7326.65.100الغازية  بغداد

SMRI48,868,4726.02.530العقارية  المعمورةBCOI24,500,0003.70.650التجاري المصرف

BUND40,807,6505.00.150المتحد المصرفSKTA21,088,1003.23.900الكرخ العاب مدينة

BIME23,590,0192.90.210االوسط الشرق مصرفSMRI19,550,0003.02.530العقارية  المعمورة

573,512,28286.90700,350,76585.69

817,349,065الكلي مجموع659,940,636الكلي 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

2021/5/30

 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 عدد49,522,994

3المتدولة الشركات

1المرتفعة8,733,542

2المنخفضة

0المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2000.170-15.00االسالمي العطاء مصرفSIGT1.3401.3500.75النفطية المنتجات نقل

BROI0.4200.410-2.38األئتمان مصرف

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)

BLAD7,955,00091.10.170االسالمي العطاء مصرفBLAD48,250,00097.40.170االسالمي العطاء مصرف

BROI410,0004.70.410األئتمان مصرفBROI1,000,0002.00.410األئتمان مصرف

SIGT368,5424.21.350النفطية المنتجات نقلSIGT272,9940.61.350النفطية المنتجات نقل

49,522,994100.008,733,542100.00

8,733,542الكلي مجموع49,522,994الكلي 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

2021/5/30

 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


