
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

564.73االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد564.87958,921,849 االغالق

32المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

18المرتفعة0.141,280,808,754(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره829

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

%

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفBIIB0.4000.44010.00االسالمي  المصرف

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفHISH8.6009.46010.00عشتار فنادق

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفIKLV1.6001.7308.13اللقاحات النتاج الكندي

BELF0.4200.410-2.38ايالف مصرفSKTA3.6503.8906.58الكرخ العاب مدينة

IICM0.8700.850-2.30الكارتون صناعاتIITC14.80015.7506.42للسجاد العراقية

SBPT26.70028.3506.18العام للنقل العراق بغداد

AIRP17.00018.0005.88الزراعية المنتجات

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)

IBSD239,187,36218.75.420الغازية  بغدادBIME148,230,86415.50.190االوسط الشرق مصرف

TASC181,003,15614.19.190سيل اسياBNOI133,517,78313.91.230االهلي المصرف

BNOI162,217,48712.71.230االهلي المصرفBBAY115,086,65512.00.120بابل مصرف

AISP117,677,5049.211.850البذور انتاجBGUC110,075,00011.50.190الخليج مصرف

IMAP98,004,1757.72.570الدوائية المنصورBBOB90,620,5199.50.590بغداد مصرف

SKTA56,261,0004.43.890الكرخ العاب مدينةBCOI80,092,2628.40.670التجاري المصرف

INCP54,694,2664.32.530الكيمياوية الصناعاتIBSD44,514,5894.65.420الغازية  بغداد

722,137,67275.31909,044,95070.97

1,280,808,754الكلي مجموع958,921,849الكلي 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

2021/6/16

 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

 

44المدرجة الشركات عدد3,293,716

4المتدولة الشركات

1المرتفعة4,111,761

1المنخفضة

2المستقره29

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

%

BLAD0.1600.150-6.25االسالمي العطاء مصرفSIGT1.2501.39011.20النفطية 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)

SIGT4,031,00098.01.390النفطية المنتجات نقلSIGT2,978,29890.41.390النفطية المنتجات نقل

BLAD30,0000.70.150االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0006.10.150االسالمي العطاء مصرف

BROI27,7920.70.400األئتمان مصرفBROI69,4802.10.400األئتمان مصرف

NAHF22,9690.60.500للتأمين االهليةNAHF45,9381.40.500للتأمين االهلية

3,293,716100.004,111,761100.00

4,111,761الكلي مجموع3,293,716الكلي 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

2021/6/16

 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


