
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

559.39االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد557.75591,572,282 االغالق

28المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

11المرتفعة1.641,245,489,678-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره457

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

%

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفSMRI2.4002.6309.58العقارية  المعمورة

BMNS0.5800.560-3.45المنصور مصرفBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

SBPT29.00028.000-3.45العام للنقل العراق بغدادIITC12.98013.5004.01للسجاد العراقية

BELF0.4300.420-2.33ايالف مصرفIMIB2.7502.8503.64والدراجات المعدنية

BBOB0.6100.600-1.64بغداد مصرفIMAP2.2302.3103.59الدوائية المنصور

SKTA3.6003.550-1.39الكرخ العاب مدينةIBSD5.0005.1402.80الغازية  بغداد

IICM0.8400.830-1.19الكارتون صناعاتBNOI1.1301.1602.65االهلي المصرف

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)

IBSD753,589,010605.15.140الغازية  بغدادIBSD150,120,00025.45.140الغازية  بغداد

AISP143,335,322115.111.700البذور انتاجBMNS93,150,00015.70.560المنصور مصرف

SMRI75,822,36360.92.630العقارية  المعمورةBBOB78,600,00013.30.600بغداد مصرف

BMNS53,076,00042.60.560المنصور مصرفBGUC51,398,0008.70.200الخليج مصرف

TASC47,348,65838.09.000سيل اسياBBAY40,000,0006.80.120بابل مصرف

BBOB47,210,00037.90.600بغداد مصرفBIME31,209,4895.30.200االوسط الشرق مصرف

INCP19,894,10016.02.300الكيمياوية الصناعاتSMRI30,288,6775.12.630العقارية  المعمورة

474,766,16680.251,140,275,45391.55

1,245,489,678الكلي مجموع591,572,282الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/14

 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 عدد11,225,985,780

5المتدولة الشركات

1المرتفعة9,102,097,670

0المنخفضة

4المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

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)

BIDB9,092,248,38099.90.810الدولي التنمية مصرفBIDB11,224,998,000100.00.810الدولي التنمية مصرف

IMCI9,437,0400.168.000الكيماوية الصنائعBLAD500,0000.00.170االسالمي العطاء مصرف

SIGT186,2500.01.250النفطية المنتجات نقلSAEI200,0000.00.710العقارية  االمين

SAEI141,0000.00.710العقارية  االمينSIGT149,0000.01.250النفطية المنتجات نقل

BLAD85,0000.00.170االسالمي العطاء مصرفIMCI138,7800.068.000الكيماوية الصنائع

11,225,985,780100.009,102,097,670100.00

9,102,097,670الكلي مجموع11,225,985,780الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/14

ربحية 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


