
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.95االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد568.96333,126,596 االغالق

31المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

3المرتفعة1.99423,254,510-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

13المستقره315

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

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفIRMC10.40011.0005.77الجاهزة االلبسة

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفBIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

BNOI1.2901.240-3.88االهلي المصرفHBAY83.50085.0001.80بابل فندق

HMAN11.40011.100-2.63المنصور فندق

SKTA3.9003.820-2.05الكرخ العاب مدينة

BMNS0.5700.560-1.75المنصور مصرف

SBPT29.00028.500-1.72العام للنقل العراق بغداد

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)

TASC94,655,90022.49.050سيل اسياBMNS86,000,00025.80.560المنصور مصرف

INCP55,392,00013.12.630الكيمياوية الصناعاتBBOB64,900,00019.50.610بغداد مصرف

BMNS48,170,00011.40.560المنصور مصرفBGUC36,000,00010.80.190الخليج مصرف

SMRI42,563,00010.12.820العقارية  المعمورةBUND24,548,0457.40.140المتحد المصرف

BBOB39,589,0009.40.610بغداد مصرفINCP21,050,0006.32.630الكيمياوية الصناعات

SKTA31,111,1007.43.820الكرخ العاب مدينةSMRI15,100,0004.52.820العقارية  المعمورة

SBPT17,916,7504.228.500العام للنقل العراق بغدادBBAY13,429,7164.00.110بابل مصرف

261,027,76178.36329,397,75077.82

423,254,510الكلي مجموع333,126,596الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/5

 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 عدد16,266,587

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,379,063

2المنخفضة

1المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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الشركة
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.3500.280-20.00لالستثمار الخيرSIGT1.3001.3100.77النفطية المنتجات نقل

IHFI1.3501.300-3.70المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI4,837,50046.60.430األئتمان مصرفBROI11,250,00069.20.430األئتمان مصرف

SIGT3,961,56338.21.310النفطية المنتجات نقلSIGT3,016,58718.51.310النفطية المنتجات نقل

IHFI1,300,00012.51.300المنزلي صناعةاالثاثVKHF1,000,0006.10.280لالستثمار الخير

VKHF280,0002.70.280لالستثمار الخيرIHFI1,000,0006.11.300المنزلي صناعةاالثاث

16,266,587100.0010,379,063100.00

10,379,063الكلي مجموع16,266,587الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/5

 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


