
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

572.27االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد572.521,348,140,092 االغالق

35المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

9المرتفعة0.251,748,419,542(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره525

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

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفHMAN9.30010.0007.53المنصور فندق

SMOF14.70014.000-4.76االلعاب لمدن الموصلHPAL7.8008.1504.49فلسطين فندق

SBPT29.95029.000-3.17العام للنقل العراق بغدادIMAP2.8702.9402.44الدوائية المنصور

SMRI2.9702.930-1.35العقارية  المعمورةIIDP1.1701.1901.71للتمور  العراقية

IITC16.70016.500-1.20للسجاد العراقيةNAME0.5900.6001.69للتأمين االمين

AISP11.76011.660-0.85البذور انتاجIICM0.8500.8601.18الكارتون صناعات

BNOI1.3601.350-0.74االهلي المصرفAIPM4.4004.4501.14اللحوم تسويق

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)

BNOI1,073,439,00061.41.350االهلي المصرفBNOI825,335,00061.21.350االهلي المصرف

INCP90,373,3735.22.670الكيمياوية الصناعاتBBAY110,030,6138.20.120بابل مصرف

IBSD88,965,3535.15.500الغازية  بغدادBBOB102,837,2437.60.620بغداد مصرف

AISP79,537,7004.511.660البذور انتاجBCOI76,000,0005.60.690التجاري المصرف

TASC76,694,5674.49.080سيل اسياINCP33,840,0002.52.670الكيمياوية الصناعات

BBOB63,759,0913.60.620بغداد مصرفBIME31,832,5062.40.190االوسط الشرق مصرف

BCOI52,440,0003.00.690التجاري المصرفBIIB23,059,4301.70.450االسالمي  المصرف

1,202,934,79289.231,525,209,08387.23

1,748,419,542الكلي مجموع1,348,140,092الكلي 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

2021/6/23

 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
 

44المدرجة الشركات عدد4,029,760

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,479,688

0المنخفضة

2المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.4100.00األئتمان مصرف

SIGT1.3001.3000.00النفطية 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)

BROI1,271,00051.30.410األئتمان مصرفBROI3,100,00076.90.410األئتمان مصرف

SIGT1,208,68848.71.300النفطية المنتجات نقلSIGT929,76023.11.300النفطية المنتجات نقل

4,029,760100.002,479,688100.00

2,479,688الكلي مجموع4,029,760الكلي 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

2021/6/23

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


