
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

587.72االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد586.19539,784,111 االغالق

34المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

8المرتفعة1.53767,156,237-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

15المستقره594

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

%

IKLV1.7001.620-4.71اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.6804.0209.24الكرخ العاب مدينة

HTVM5.2305.000-4.40الموصل سدIICM0.9200.9806.52الكارتون صناعات

SNUC0.3900.380-2.56للمقاوالت النخبةBASH0.4000.4205.00اشور مصرف

INCP2.5102.450-2.39الكيمياوية الصناعاتSMRI2.2902.3402.18العقارية  المعمورة

IMAP2.3902.340-2.09الدوائية المنصورHBAG8.2008.3001.22بغداد فندق

BMNS0.6200.610-1.61المنصور مصرفBNOI1.0501.0600.95االهلي المصرف

BBOB0.6500.640-1.54بغداد مصرفSMOF14.10014.2000.71االلعاب لمدن الموصل

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)

SKTA179,324,25023.44.020الكرخ العاب مدينةBGUC70,598,00013.10.210الخليج مصرف

AISP93,737,19712.213.000البذور انتاجBUND46,493,0418.60.160المتحد المصرف

IMAP91,874,27712.02.340الدوائية المنصورSKTA45,630,0008.54.020الكرخ العاب مدينة

TASC81,450,00010.69.000سيل اسياBBOB44,625,0008.30.640بغداد مصرف

HNTI40,692,7505.38.050السياحية االستثماراتBMFI41,075,0007.60.190الموصل مصرف

IKLV32,002,6004.21.620اللقاحات النتاج الكنديBCOI40,555,8177.50.680التجاري المصرف

BBOB28,560,0003.70.640بغداد مصرفIMAP39,246,8147.32.340الدوائية المنصور

328,223,67260.81547,641,07471.39

767,156,237الكلي مجموع539,784,111الكلي 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

2021/5/24

 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
 

45المدرجة الشركات عدد322,052

3المتدولة الشركات

1المرتفعة10,184,286

1المنخفضة

1المستقره5

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

%

IMCI71.00068.000-4.23الكيماوية الصنائعSIGT1.4001.4906.43النفطية 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)

IMCI9,999,53698.268.000الكيماوية الصنائعIMCI147,05245.768.000الكيماوية الصنائع

SIGT111,7501.11.490النفطية المنتجات نقلSAEI100,00031.10.730العقارية  االمين

SAEI73,0000.70.730العقارية  االمينSIGT75,00023.31.490النفطية المنتجات نقل

322,052100.0010,184,286100.00

10,184,286الكلي مجموع322,052الكلي 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

2021/5/24

 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


