
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.34االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.6612,224,829,089 االغالق

31المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

11المرتفعة0.323,946,595,869(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره388

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

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفIBPM1.9502.0505.13التغليف لمواد  بغداد

NAME0.5800.560-3.45للتأمين االمينHMAN11.00011.3002.73المنصور فندق

IMIB2.7002.650-1.85والدراجات المعدنيةHISH9.3009.5002.15عشتار فنادق

BNOI1.3101.290-1.53االهلي المصرفIIDP1.2101.2301.65للتمور  العراقية

TASC9.1709.130-0.44سيل اسياIICM0.8600.8701.16الكارتون صناعات

IKLV1.8201.8401.10اللقاحات النتاج الكندي

AISP11.65011.7300.69البذور انتاج

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)

BIBI3,240,891,00082.10.270االستثمار مصرفBIBI12,003,300,00098.20.270االستثمار مصرف

IBSD253,883,1586.45.490الغازية  بغدادBCOI50,000,0000.40.690التجاري المصرف

AISP110,393,5702.811.730البذور انتاجIBSD46,368,5300.45.490الغازية  بغداد

SMRI103,469,7502.62.960العقارية  المعمورةSMRI35,150,0000.32.960العقارية  المعمورة

INCP50,001,0001.32.670الكيمياوية الصناعاتIKLV22,050,0000.21.840اللقاحات النتاج الكندي

IKLV39,958,0331.01.840اللقاحات النتاج الكنديINCP18,800,0000.22.670الكيمياوية الصناعات

BCOI34,500,0000.90.690التجاري المصرفBIIB10,615,7850.10.450االسالمي  المصرف

12,186,284,31599.683,833,096,51097.12

3,946,595,869الكلي مجموع12,224,829,089الكلي 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

2021/6/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد5,010,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,238,000

2المنخفضة

0المستقره15

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 مصرفBROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

SIGT1.3201.300-1.52النفطية 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)

SIGT1,963,00060.61.300النفطية المنتجات نقلBROI3,000,00059.90.400األئتمان مصرف

BROI1,200,00037.10.400األئتمان مصرفSIGT1,510,00030.11.300النفطية المنتجات نقل

BLAD75,0002.30.150االسالمي العطاء مصرفBLAD500,00010.00.150االسالمي العطاء مصرف

5,010,000100.003,238,000100.00

3,238,000الكلي مجموع5,010,000الكلي 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

2021/6/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


