
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.01االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد567.66583,327,139 االغالق

34المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

6المرتفعة0.35772,147,838-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

18المستقره329

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

AIRP18.81017.870-5.00الزراعية المنتجاتBIIB0.4600.4804.35االسالمي  المصرف

IITC14.25013.540-4.98للسجاد العراقيةHMAN10.57011.0004.07المنصور فندق

BNOI1.2401.180-4.84االهلي المصرفBASH0.4000.4102.50اشور مصرف

BCOI0.6900.670-2.90التجاري المصرفIRMC11.60011.8602.24الجاهزة االلبسة

HISH9.5009.250-2.63عشتار فنادقAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

HKAR0.9000.880-2.22كربالء فنادقAMEF10.32010.5001.74االوسط الشرق اسماك

SMRI2.8202.770-1.77العقارية  المعمورة

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)

BAIB324,000,00042.01.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00051.41.080العراق اسيا مصرف

HNTI118,665,00015.48.100السياحية االستثماراتBSUC60,300,00010.30.380سومر مصرف

TASC83,477,82910.89.050سيل اسياBBOB42,150,0007.20.610بغداد مصرف

IBSD31,600,0904.15.440الغازية  بغدادBIME28,000,0304.80.190االوسط الشرق مصرف

BBOB25,711,5003.30.610بغداد مصرفBIIB28,000,0004.80.480االسالمي  المصرف

SMRI25,416,5003.32.770العقارية  المعمورةBBAY25,000,0004.30.110بابل مصرف

BSUC22,914,0003.00.380سومر مصرفBCOI22,200,0003.80.670التجاري المصرف

505,650,03086.68631,784,91981.82

772,147,838الكلي مجموع583,327,139الكلي 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

2021/7/11

 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 عدد9,089,660

3المتدولة الشركات

1المرتفعة22,843,880

0المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.2901.3303.10النفطية 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)

IMCI12,896,88056.568.000الكيماوية الصنائعSIGT5,900,00064.91.330النفطية المنتجات نقل

SIGT7,847,00034.41.330النفطية المنتجات نقلSAEI3,000,00033.00.700العقارية  االمين

SAEI2,100,0009.20.700العقارية  االمينIMCI189,6602.168.000الكيماوية الصنائع

9,089,660100.0022,843,880100.00

22,843,880الكلي مجموع9,089,660الكلي 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

2021/7/11

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


