
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

568.15االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد568.01578,021,271 االغالق

28المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

8المرتفعة0.14944,453,174-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره286

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

AMEF10.86010.320-4.97االوسط الشرق اسماكBGUC0.1800.1905.56الخلٌج مصرف

IITC14.87014.250-4.17للسجاد العراقٌةBNOI1.1801.2405.08االهلً المصرف

HMAN11.00010.570-3.91المنصور فندقBIIB0.4500.4602.22االسالمً  المصرف

SMOF14.50014.020-3.31االلعاب لمدن الموصلBBOB0.6000.6101.67بغداد مصرف

IRMC11.75011.600-1.28الجاهزة االلبسةBCOI0.6800.6901.47التجاري المصرف

INCP2.6102.580-1.15الكٌمٌاوٌة الصناعاتIICM0.8500.8601.18الكارتون صناعات

IBSD5.5005.440-1.09الغازٌة  بغدادHBAY83.00083.5000.60بابل فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BAIB324,000,00034.31.080العراق اسٌا مصرفBAIB300,000,00051.91.080العراق اسٌا مصرف

HBAY196,353,27620.883.500بابل فندقBSUC50,000,0008.70.380سومر مصرف

IBSD150,369,05215.95.440الغازٌة  بغدادBCOI41,900,0007.20.690التجاري المصرف

INCP54,692,0005.82.580الكٌمٌاوٌة الصناعاتIBSD27,493,4724.85.440الغازٌة  بغداد

TASC54,050,5505.79.050سٌل اسٌاBBAY26,029,7164.50.110بابل مصرف

SMRI40,502,7004.32.820العقارٌة  المعمورةBIME23,650,0004.10.190االوسط الشرق مصرف

BCOI28,495,0003.00.690التجاري المصرفINCP21,150,0003.72.580الكٌمٌاوٌة الصناعات

490,223,18884.81848,462,57889.84

944,453,174الكلي مجموع578,021,271الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/7/8

 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 عدد287,196المتداولة االسهم عدد

2المتدولة الشركات

0المرتفعة370,855 التداول حجم

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

SIGT1.3001.290-0.77النفطية 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)

SIGT322,50087.01.290النفطية المنتجات نقلSIGT250,00087.01.290النفطية المنتجات نقل

IHFI48,35513.01.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI37,19613.01.300المنزلي صناعةاالثاث

287,196100.00370,855100.00

370,855الكلي مجموع287,196الكلي مجموع

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

العقود عدد

2021/7/8

 خسارة 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


