
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

574.98االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد571.1613,033,207,807 االغالق

34المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

8المرتفعة3.8214,633,668,934-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

9المستقره568

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

%

IITC16.00015.200-5.00للسجاد العراقيةBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

BNAI1.0300.980-4.85االسالمي الوطني المصرفBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

IMOS7.1006.800-4.23الحديثة الخياطةBNOI1.0501.0903.81االهلي المصرف

HISH9.7009.310-4.02عشتار فنادقBBOB0.6300.6503.17بغداد مصرف

SBPT31.00030.000-3.23العام للنقل العراق بغدادSMRI2.5302.6002.77العقارية  المعمورة

BELF0.4500.440-2.22ايالف مصرفINCP2.4002.4401.67الكيمياوية الصناعات

IBSD5.1005.000-1.96الغازية  بغدادBCOI0.6500.6601.54التجاري المصرف

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)

BNOI13,731,320,17293.81.090االهلي المصرفBNOI12,597,447,62396.71.090االهلي المصرف

IBSD286,018,2802.05.000الغازية  بغدادBIBI86,001,0210.70.270االستثمار مصرف

TASC223,314,9121.59.050سيل اسياIBSD57,187,1200.45.000الغازية  بغداد

AISP107,256,1500.712.500البذور انتاجBBOB49,270,0000.40.650بغداد مصرف

SMRI62,642,0700.42.600العقارية  المعمورةBUND42,149,8500.30.150المتحد المصرف

BBOB31,280,1000.20.650بغداد مصرفBSUC31,254,5870.20.380سومر مصرف

SKTA25,133,4000.23.850الكرخ العاب مدينةBCOI29,150,0000.20.660التجاري المصرف

12,892,460,20198.9214,466,965,08498.86

14,633,668,934الكلي مجموع13,033,207,807الكلي 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

2021/5/31

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

574.98االفتتاح

45المدرجة الشركات عدد571.162,000,000 االغالق

2المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

0المرتفعة3.82905,000-(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

SIGT1.3501.300-3.70النفطية 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)

SIGT650,00071.81.300النفطية المنتجات نقلBLAD1,500,00075.00.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD255,00028.20.170االسالمي العطاء مصرفSIGT500,00025.01.300النفطية المنتجات نقل

2,000,000100.00905,000100.00

905,000الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2021/5/31

 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


