
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

557.75االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد564.731,040,930,961 االغالق

24المتدولة الشركات1.25% التغير نسبه

14المرتفعة6.98994,707,530(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

6المستقره508

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SBPT28.00026.700-4.64العام للنقل العراق بغدادIITC13.50014.8009.63للسجاد العراقية

BMNS0.5600.550-1.79المنصور مصرفIMAP2.3102.4606.49الدوائية المنصور

BBOB0.6000.590-1.67بغداد مصرفAIRP16.00017.0006.25الزراعية المنتجات

IIDP1.1701.160-0.85للتمور  العراقيةIICM0.8300.8704.82الكارتون صناعات

INCP2.3002.4004.35الكيمياوية الصناعات

IBSD5.1405.3403.89الغازية  بغداد

BCOI0.6500.6703.08التجاري 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)

IBSD389,754,87939.25.340الغازية  بغدادBBAY750,015,00072.10.120بابل مصرف

AISP142,449,53714.311.800البذور انتاجIBSD74,719,5917.25.340الغازية  بغداد

TASC96,758,5309.79.150سيل اسياBMNS60,900,0005.90.550المنصور مصرف

BBAY92,943,2009.30.120بابل مصرفIMAP27,539,8982.62.460الدوائية المنصور

IMAP66,106,0496.62.460الدوائية المنصورSMRI22,649,0002.22.650العقارية  المعمورة

SMRI59,029,9605.92.650العقارية  المعمورةBCOI20,688,4602.00.670التجاري المصرف

BMNS33,559,0003.40.550المنصور مصرفBIBI18,071,1151.70.270االستثمار مصرف

974,583,06493.63880,601,15588.53

994,707,530الكلي مجموع1,040,930,961الكلي 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

2021/6/15

 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
 

44المدرجة الشركات عدد22,633,280

3المتدولة الشركات

0المرتفعة8,601,600

2المنخفضة

1المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4200.400-4.76األئتمان 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)

BROI8,240,00095.80.400األئتمان مصرفBROI20,600,00091.00.400األئتمان مصرف

BLAD320,0003.70.160االسالمي العطاء مصرفBLAD2,000,0008.80.160االسالمي العطاء مصرف

SIGT41,6000.51.250النفطية المنتجات نقلSIGT33,2800.11.250النفطية المنتجات نقل

22,633,280100.008,601,600100.00

8,601,600الكلي مجموع22,633,280الكلي 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

2021/6/15

 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


