
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

567.66االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد568.44322,670,895 االغالق

28المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

4المرتفعة0.78414,689,683(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

16المستقره283

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1100.100-9.09بابل مصرفIMAP2.8302.9704.95الدوائية المنصور

IRMC11.86011.350-4.30الجاهزة االلبسةBIIB0.4800.5004.17االسالمي  المصرف

IITC13.54013.000-3.99للسجاد العراقيةBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفSBPT28.00028.2500.89العام للنقل العراق بغداد

IICM0.8600.840-2.33الكارتون صناعات

IKLV1.7701.740-1.69اللقاحات النتاج الكندي

SMRI2.7702.740-1.08العقارية  المعمورة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC142,896,99434.59.050سيل اسياBBOB89,446,21027.70.610بغداد مصرف

IMAP75,690,33518.32.970الدوائية المنصورBSUC44,000,00013.60.380سومر مصرف

BBOB54,562,18813.20.610بغداد مصرفIICM35,330,00010.90.840الكارتون صناعات

IICM29,800,5007.20.840الكارتون صناعاتBASH28,731,0008.90.400اشور مصرف

SMRI23,747,5005.72.740العقارية  المعمورةIMAP25,198,6357.82.970الدوائية المنصور

BSUC16,720,0004.00.380سومر مصرفBBAY20,000,0006.20.100بابل مصرف

BASH11,492,4002.80.400اشور مصرفTASC15,789,4804.99.050سيل اسيا

258,495,32580.11354,909,91785.58

414,689,683الكلي مجموع322,670,895الكلي 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

2021/7/12

 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 عدد2,800,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,360,500

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BROI720,50053.00.400األئتمان مصرفBROI1,800,00064.30.400األئتمان مصرف

NDSA640,00047.00.640للتأمين السالم دارNDSA1,000,00035.70.640للتأمين السالم دار

2,800,000100.001,360,500100.00

1,360,500الكلي مجموع2,800,000الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/12

 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


