
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

585.48االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد586.96314,609,316 االغالق

27المتدولة الشركات0.25% التغير نسبه

11المرتفعة1.48630,274,485(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره459
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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 السابق
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.8201.750-3.85اللقاحات النتاج الكنديSBPT27.05029.0007.21الركاب لنقل بغداد

IICM0.8800.860-2.27الكارتون صناعاتSKTA3.2703.4003.98الكرخ العاب مدينة

HPAL8.3008.250-0.60فلسطين فندقBMNS0.6000.6101.67المنصور مصرف

TASC9.0009.1001.11سيل اسيا

AIRP15.20015.3500.99الزراعية المنتجات

IMAP2.3802.4000.84الدوائية المنصور

INCP2.4402.4600.82الكيمياوية الصناعات

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)

IBSD181,482,41628.85.050الغازية  بغدادBIME39,890,00012.70.230االوسط الشرق مصرف

TASC122,514,00019.49.100سيل اسياIBSD36,205,86411.55.050الغازية  بغداد

AISP114,008,05418.112.680البذور انتاجBGUC35,560,00011.30.210الخليج مصرف

SKTA63,934,80010.13.400الكرخ العاب مدينةBUND34,310,01910.90.160المتحد المصرف

IKLV29,191,5004.61.750اللقاحات النتاج الكنديBMFI31,000,0009.90.190الموصل مصرف

BBOB14,300,0002.30.650بغداد مصرفBBOB22,000,0007.00.650بغداد مصرف

SBPT11,221,5001.829.000الركاب لنقل بغدادBSUC21,450,0006.80.380سومر مصرف

220,415,88370.06536,652,27085.15

630,274,485الكلي مجموع314,609,316الكلي 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

2021/5/6

 خسارة االكثرربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

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 عدد3,538,338

5المتدولة الشركات

2المرتفعة69,587,545

0المنخفضة

3المستقره13
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الشركة
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 السابق
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 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2000.23015.00االسالمي البالد مصرف

BROI0.4100.4509.76األئتمان مصرف

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)

IMCI68,463,96498.468.000الكيماوية الصنائعBLAD1,126,66731.80.230االسالمي البالد مصرف

BROI465,0000.70.450األئتمان مصرفBROI1,100,00031.10.450األئتمان مصرف

SIGT392,1480.61.330النفطية المنتجات نقلIMCI1,006,82328.568.000الكيماوية الصنائع

BLAD259,1330.40.230االسالمي البالد مصرفSIGT294,8488.31.330النفطية المنتجات نقل

SAEI7,3000.00.730العقارية  االمينSAEI10,0000.30.730العقارية  االمين

3,538,338100.0069,587,545100.00

69,587,545الكلي مجموع3,538,338الكلي 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

2021/5/6

ربحية االكثر

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


