
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.96االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد562.49449,106,581 االغالق

29المتدولة الشركات1.14-% التغير نسبه

2المرتفعة6.47332,398,397-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

13المستقره273
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(دينار)
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 االغالق

(دينار)
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% التغير
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP19.80018.810-5.00الزراعية المنتجاتIRMC11.00011.4003.64الجاهزة االلبسة

BNOI1.2401.180-4.84االهلي المصرفSKTA3.8203.8300.26الكرخ العاب مدينة

IITC16.40015.650-4.57للسجاد العراقية

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرف

SMRI2.8202.720-3.55العقارية  المعمورة

BCOI0.6900.670-2.90التجاري المصرف

HBAY85.00083.000-2.35بابل فندق

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)

TASC97,049,80029.29.000سيل اسياBMFI99,111,56622.10.180الموصل مصرف

BBOB47,471,84614.30.600بغداد مصرفBUND92,433,66720.60.140المتحد المصرف

SMRI26,810,7508.12.720العقارية  المعمورةBBOB78,953,07717.60.600بغداد مصرف

IBSD21,037,4796.35.300الغازية  بغدادBIME51,113,63711.40.190االوسط الشرق مصرف

BMNS19,600,0005.90.560المنصور مصرفBMNS35,000,0007.80.560المنصور مصرف

BMFI17,840,0825.40.180الموصل مصرفBBAY20,000,0004.50.110بابل مصرف

SMOF14,500,0004.414.500االلعاب لمدن الموصلBCOI17,100,0003.80.670التجاري المصرف

393,711,94787.67244,309,95773.50

332,398,397الكلي مجموع449,106,581الكلي 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

2021/7/6

 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 عدد1,000,000المتداولة االسهم 

1المتدولة الشركات

0المرتفعة250,000 التداول قيمة

1المنخفضة

0المستقره1الصفقات
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الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.2800.250-10.71لالستثمار الخير

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)

VKHF250,000100.00.250لالستثمار الخيرVKHF1,000,000100.00.250لالستثمار الخير

1,000,000100.00250,000100.00

250,000الكلي مجموع1,000,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2021/7/6

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




