
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

587.87االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد587.72301,730,907 االغالق

29المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

11المرتفعة0.15553,633,709-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره425

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

IIDP1.2401.210-2.42للتمور  العراقيةSKTA3.3903.6808.55الكرخ العاب مدينة

IKLV1.7401.700-2.30اللقاحات النتاج الكنديSBPT29.50032.0008.47العام للنقل العراق بغداد

HNTI8.1908.050-1.71السياحية االستثماراتIICM0.8600.9206.98الكارتون صناعات

IBSD5.0405.000-0.79الغازية  بغدادSMOF13.60014.1003.68االلعاب لمدن الموصل

SMRI2.3002.290-0.43العقارية  المعمورةBIIB0.4200.4302.38االسالمي  المصرف

INCP2.4602.5102.03الكيمياوية الصناعات

BMNS0.6100.6201.64المنصور 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)

SKTA188,395,35034.03.680الكرخ العاب مدينةBNOI55,500,00018.41.050االهلي المصرف

AISP104,000,12118.813.050البذور انتاجSKTA52,585,00017.43.680الكرخ العاب مدينة

BNOI56,500,00010.21.050االهلي المصرفIIDP45,750,00015.21.210للتمور  العراقية

IIDP54,928,5009.91.210للتمور  العراقيةBBOB40,001,37413.30.650بغداد مصرف

TASC54,135,0009.89.000سيل اسياBUND29,000,0009.60.160المتحد المصرف

BBOB25,670,8864.60.650بغداد مصرفBIME16,500,0005.50.230االوسط الشرق مصرف

IBSD16,944,7203.15.000الغازية  بغدادBCOI14,900,0004.90.690التجاري المصرف

254,236,37484.26500,574,57890.42

553,633,709الكلي مجموع301,730,907الكلي 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

2021/5/23

 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 عدد41,669,523,676

3المتدولة الشركات

2المرتفعة41,809,955,956

0المنخفضة

1المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI68.00071.0004.41الكيماوية الصنائع

SIGT1.3801.4001.45النفطية 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)

BWOR41,666,433,33699.71.000االسالمي العالم مصرفBWOR41,666,433,336100.01.000االسالمي العالم مصرف

IMCI142,147,6200.371.000الكيماوية الصنائعIMCI2,090,3400.071.000الكيماوية الصنائع

SIGT1,375,0000.01.400النفطية المنتجات نقلSIGT1,000,0000.01.400النفطية المنتجات نقل

41,669,523,676100.00#########100.00

#########الكلي مجموع41,669,523,676الكلي 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

2021/5/23

ربحية 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


